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11. května 2011 od 8 do 17 hodin

XXXIV. GASTRODEN
PROGRAM

Roman Vojtek, muzikál Pomáda
vystoupí ve 12.30 a 14.30 hodin

Moderní trendy v gastronomii s šéfkuchařem
Janem Kubelkou

PŘEHLÍDKA GASTRONOMICKÝCH DOVEDNOSTÍ 
ŽÁKŮ ŠKOLY

slavnostní tabule, odbytová střediska,
slavnostní výrobky cukrářské a studené kuchyně, carving

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
pozvánka k návštěvě Itálie – prezentace turistického regionu 

a italské kuchyně
MARTINI & BACARDI CUP CLASSIC

celostátní barmanská soutěž v kategorii Junior v přípravě 
Fancy Long Drinku
UKAŽ, CO UMÍŠ

celostátní cukrářská soutěž v kategorii Junior
CARIBBEAN SOFT FABBRI CUP FLAIR

celostátní barmanská soutěž v kategorii Junior Flair Speed Round
GASTRO ŠTAFETA

sportovně zábavná soutěž
PREZENTACE FIREM

SOUVISEJÍCÍCH S GASTRONOMIÍ
POZNEJ, CO JÍŠ

soutěž pro žáky základních škol
DOPROVODNÝ ZÁBAVNÝ PROGRAM

Módní přehlídka v 13.15 a 15 hodin
Taneční vystoupení BOUNCE

Hudební vystoupení skupiny RABIES od 15.30 hodin

Dnes
Construct slaví 

20 let
V dnešním čísle naleznete 
celostránkovou prezentaci 
fi rmy Construct k výročí jejího 
založení.
Více na straně 5

Trh na náměstí
Město Velké Meziříčí pořádá 
ve středu 11. 5. 2011 řemeslný 
trh. Náměstí bude celý den 
uzavřeno.                       -měú-

Nenechte si ujít 
výstavy

Do pátku 29. 4. (včetně) mů-
žete navštívit výstavy v Jupi-
ter clubu – ve výstavní síni 
obrazy Jarmily Dvořákové 
a Pavly Kamanové, v předsálí 
kina pak výstavu zdejší orga-
nizace Moravského rybářské 
svazu.

Více na straně 8

Za ptačím zpěvem
V neděli 1. 5. pořádá SEV 
Ostrůvek tradiční procház-
ku zaměřenou na ptactvo. 
Trasa povede kolem Netín-
ského a Závistského rybníka.
Více na straně 7

Kučerovci
Příští neděli 8. 5. vystoupí 
v Jupiter clubu legendární 
skupina Kučerovci.
Více na straně 8

Starosta zve na 
pietní akt za oběti 

války
Starosta Velkého Meziř íčí 
Radovan Necid zve své spolu-
občany na pietní vzpomínku 
obětí II. světové války a vel-
komeziříčské tragédie.
Slavnost se koná 6. května 
2011 u památníku padlých na 
hřbitově Karlov, začátek je 
v 17 hodin. Pro zájemce město 
zajišťuje dopravu autobusem, 
odjezd bude v 16.30 hodin od 
Jupiter clubu se zastávkou 
U Smrčkových. Vzpomínkový 
akt spoluorganizuje Český svaz 
bojovníků za svobodu.   -měú-

Uzavírka z Borů 
do Rousměrova

Silnice z Borů do Rousmě-
rova bude uzavřena, a to ve 
dvou termínech – od 2. do 
6. 5. a poté od 27. 5. do 12. 6. 
Důvodem je její oprava. Uza-
vírka se týká komunikace 
č. III/36049 v pětikilometro-
vém úseku z Borů po křižo-
vatku se silnicí první třídy 
č. I/19, což je hlavní tah na 
Žďár nad Sázavou. Objízdná 
trasa je navržena po silnici 
I/37 – Rousměrov – Sklené nad 
Oslavou – Jívoví – Křižanov 
a po silnici III/36051 – Dobrá 
Voda – Vídeň – Bory.   -mars-

Krytý bazén ano, či ne? 
Zastupitelé se neshodli

Petici občanů za vybudování krytého bazénu ve Velkém Meziříčí s 674 
podpisy občanů města, jeho místních částí i okolních obcí vzali zastupitelé 
na vědomí. Pro žádný další konkrétní krok v této věci se však nerozhodli. 
Pro výstavbu krytého bazénu hovoří zejména dlouholetá poptávka ze 
strany veřejnosti. Proti pak pochopitelně vysoká investice jak do samotné 
stavby tak později i do jejího provozu.

Zastupitelé se zabývali čtyřmi možnostmi usnesení, neschválili ani 
jedno z nich. Neprošla varianta souhlasná, tedy krytý bazén ve městě 
postavit. Neprošla však ani ta zamítavá – proti jeho stavbě – s ohledem 
na fi nanční situaci. Zastupitelé se neshodli ani na určitém kompromisu 
předpokládajícím výstavbu bazénu pouze v případě získání nějaké dotace. 
Jednotu neprojevili ale ani v tom, aby pověřili starostu ověřením případ-
ného umístění krytého bazénu a vůbec možnostmi jeho fi nancování – ať 
již stavby či později samotného provozu.

Názory se různí, ale lze s nimi souhlasit
Různorodost názorů zastupitelů ostatně ukázala i samotná diskuze, 

která proběhla ještě před samotným hlasováním. Starosta Radovan Necid 
doporučoval k přijetí variantu krytý bazén vybudovat, pokud se podaří 
získat dotační titul. Přestože sám tuto možnost optimisticky nevidí, neboť 
výstavba samotná by podle něj stála desítky milionů korun a provoz pak 
dalších asi pět milionů korun ročně. „O veřejném požadavku krytého 
bazénu ve městě se ví už více než patnáct let. V dobách hojnosti naši 
předchůdci stavbu připravili, ale ani tehdy na ni nezískali peníze. A dnes 
externí fi nance prakticky neseženeme,“ konstatuje starosta, ale i tak hodlá 
možnosti řešení tohoto požadavku hledat.

Prostor přesvědčit zastupitele svými argumenty dostala i iniciátorka 
petice za vybudování krytého bazénu ve městě Libuše Kotoučková. „Ba-
zén by sloužil veřejnosti od 0 do 100 let. Začít lze u těhotných žen, přes 
plavání kojenců, dětí z mateřských škol, poté základních a středních škol, 
od mladé generace přes starší až po ty nejstarší, kteří mají problémy se zá-
dy,“ vyjmenovala L. Kotoučková předpokládané využití krytého bazénu. 
V její iniciativě ji podpořil i jeden ze zastupitelů Jiří Kaše, který souhlasí 
s tím, že krytý bazén využijí všechny generace. Navíc funguje 365 dní 
v roce oproti třeba letnímu koupališti či zimnímu stadionu. „Samozřejmě 
nehovořím jen o samotném bazénu,“ podotkl s tím, že by bylo vhodné vy-
budovat celý komplex, jehož součástí by byl i bazén, který by mohl sloužit 
jako sportovní, relaxační, léčebné, kulturní, ale i komerční centrum. Kaše 
připomněl, že sedí v zastupitelstvu za stranu Volba pro město, která má 
vybudování krytého bazénu ve městě ve svém volebním programu stejně 
jako vítězná ODS. Radovan Necid (ODS) k tomu říká: „Občanští demo-
kraté mají stavbu ve svém programu. Už před volbami jsem ale veřejně 
upozorňoval na to, že městský rozpočet sám si něco takového v dnešní 
době vůbec nemůže dovolit a bez peněz zvenčí Velké Meziříčí bazén ani 
nepostaví, ani nedokáže provozovat.“     (Pokračování na straně 2.)

Velkomeziříčští mohou získat 
do nájmu městský byt na základě 
nových pravidel. Jednotlivá kri-
téria pro přidělení bytu se příliš 
nezměnila. Změnou je však bodový 
systém, podle nějž nyní bytová ko-
mise jednotlivé žadatele vyhodnotí 
a jako nájemce městského bytu je 
doporučí radním ke schválení. Ti 
mají v celé věci konečné slovo. 
V minulosti bytová komise vybírala 
ze seznamu žadatelů o byt podle 
místních znalostí.

„Pravidla jsou skoro stejná, jen 
je v nich víc zásad týkajících se vy-
řazování žadatelů. Také jsme hodně 
rozšířili žádost o byt,“ upřesňuje 
ředitel městské správy bytů Karel 

Lancman. Nárok na byt tak stále 
mají přednostně rodiny s dětmi, po 
nich manželé, prozatím bezdětní, 
dále samotné matky či otcové 
s dětmi a teprve za nimi samostatní 
žadatelé. „Mimo tyto hlavní zásady 
mohou dostat přednostně byt pouze 
určité sociální případy, které je 
nutno řešit urgentně, a to například 
na doporučení sociálního odboru 
atd.,“ dodává ještě K. Lancman. 
Jde o takové případy, kdy se má 
třeba zbourat dům, ve kterém osoba 
dosud bydlela a podobně.

Jinak platí, že požádat město 
o byt může osoba starší osmnácti 
let, která žádný jiný byt ani dům 
sama nevlastní a ani jej nemá v náj-

mu. Navíc nesmí mít žádné fi nanční 
závazky vůči městu, neuhrazené 
dluhy a podobně. Přitom musí ve 
Velkém Meziříčí nebo jeho míst-
ních částech trvale bydlet, případně 
zde být alespoň trvale zaměstnaná, 
provozovat vlastní živnost či stu-
dovat. Výjimkou jsou, jak už bylo 
řečeno, občané, kteří se dostali do 
nějaké tíživé životní situace.

Žádost o městský byt musí být 
každý rok obnovena. „Pro nás je 
to vodítko, že zájem žadatele tr-
vá,“ dodává ředitel městské správy 
bytů.

Město Velké Meziříčí má celkem 
541 bytů v jedenašedesáti domech. 
„V současné době nemáme žádné 
byty volné. Jsme závislí na tom, 
že nám někteří nájemci byt vrátí, 
protože si třeba postavili dům,“ 
podotýká Karel Lancman. Městský 
byt ale také může vyklidit neplatič, 
a to soudní cestou. Často však ta-
koví občané pod hrozbou vyklizení 
dluh raději zaplatí a město možnost 
vyklizení nevyužije. Reálnější je 
tak spíš výměna městského by-
tu – menšího za větší či naopak. 
V minulosti město připouštělo, aby 
nájemce městský byt pronajal na 
nějakou dobu dalšímu podnájem-
níkovi. To dnes již nelze.

Martina Strnadová

Pro přidělení městského bytu platí nová pravidla

Celoživotní vzdělávání? Univerzita třetího věku? 
Pro někoho zbytečná záležitost, pro jiné nezbytnost, 
pro mnohé alespoň dobrá zpráva. Už jenom proto, 
že vzdělávání v dospělosti je vnímáno jako nutnost 
dnešní doby, zvláště v souvislosti s potřebou neustá-
le aktualizovat své dovednosti a vědomosti. Nejen 
proto, aby člověk obstál v životě profesním, ale také 
v důchodovém věku v životě společenském či soukro-
mém. Proto zejména starší generace deklaruje potřebu 
získat vzdělání. A i přesto, že stále ještě zaostáváme 
za civilizovanou Evropou, první vlaštovka dolétla 
až do Velkého Meziříčí. Minulý týden (19. 4. 2011) 
byl totiž v lokalitě Čechovy sady slavnostně zahájen 
nultý ročník Univerzity třetího věku (U3V) v novém 
krajském domově pro seniory. Ta je podle slov Táni 
Křížové z odboru sociálních věcí krajského úřadu 
v Jihlavě určena prioritně pro klienty krajských soci-
álních zařízení, tedy z domovů pro seniory a ústavů 
sociální péče. Stranou ale nezůstanou ani obyvatelé 

Pro seniory byla ve Velkém Meziříčí 
otevřena univerzita třetího věku

z řad veřejnosti města Velké Meziříčí a přilehlé spá-
dové oblasti.

„V září 2011 bude zahájen první ročník této univerzi-
ty, který bude tematicky zaměřen na zdravý životní styl 
seniorů. Druhý ročník se pak bude věnovat životu na 
Vysočině, poznávání osobností a zajímavostí z našeho 
kraje,“ upřesnila ředitelka velkomeziříčského domova 
Helena Chalupová.

Během jednoho školního roku by mohlo univerzitou 
projít asi padesát studentů. Pro účely výuky byla v pří-
zemí nového domova pro seniory zařízena praktická 
učebna o kapacitě třiadvaceti studentů. „Univerzitu 
třetího věku v této podobě zatím testujeme. Velkome-
ziříčské zařízení je prvním svého druhu na Vysočině, 
které tak rozsáhlou vzdělávací aktivitu nabízí,“ uvedl 
radní kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr 
Krčál s tím, že obdobný program pro své klienty za-
jišťuje také Domov pro seniory Onšov.

(Pokračování na straně 3.)

Interiér přednáškové místnosti univerzity třetího věku zaplnili během slavnostního otevření pozvaní hosté. 
Někteří si vyzkoušeli i práci na moderní interaktivní tabuli.                                                     Foto: Iva Horká

Přijďte si prohlédnout nový domov pro seniory 
i univerzitu třetího věku

Čechovy sady, Velké Meziříčí, středa 4. 5. 2011 od 12 do 18 hodin.
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Zprávy z jednání Rady města ze dne 20. 4. 2011
Rada města souhlasila
* s pronájmem zahrádky o výměře 44 m2 z parc. č. 3919/11 k bytu v by-

tovém domě č. p. 1627/9 na ul. Ke Třem křížům za následujících pod-
mínek: nájemní poměr na dobu neurčitou s možností ukončení dohodou 
nebo výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou ke dni 30. 9. kalendářního 
roku. Roční pronájem se splatností do 31. 12. kalendářního roku.

* s pronájmem části o výměře 130 m2 z pozemku parc. č. 5903 na Faj-
tově kopci v k. ú. Velké Meziříčí jako součásti areálu fovotoltaické 
elektrárny Slunečnice energo, s. r. o., Velké Meziříčí za následujících 
podmínek: nájemní poměr na dobu neurčitou s možností ukončení 
dohodou nebo výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné se 
splatností do 31. 12. kalendářního roku. Nájemní poměr vzniká dnem 
podpisu nájemní smlouvy oběma smluvními stranami.

* se zřízením věcného břemene – práva umístění balkonu nové bytové 
jednotky na parc. č. 2224/2 – o výměře asi 35 m2 nad pozemkem parc. 
č. 5664/4 ve Františkově, k. ú. Velké Meziříčí ve prospěch žadatelů 
s tím, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí a po vy-
budování balkonu nad pozemkem města a po geometrickém zaměření 
bude Radě města předložena k projednání smlouva o zřízení věcného 
břemene. Podmínkou bude zřízení práva věcného břemene na dobu 
trvání stavby balkonu bez úhrady (u fyzických osob Rada města úhradu 
prozatím nepožadovala).

* se zapojením transferů účelově určených, přijatých v březnu-dubnu 
2011 do rozpočtu města Velké Meziříčí na rok 2011:
částka v Kč poskytovatel přijetí f. p. účel
 404.726 Min. zemědělství březen 2011 na činnost odb. les. hospodáře za období 
    IV. čtvrtletí 2010
 28.000 Kraj Vysočina duben 2011 na akceschopnost JPO na r. 2011
 328.166 Min. fi nancí duben 2011 na výkon sociálně-právní ochrany dětí
    u obcí – II. čtvrtletí 2011
 20.613 obce leden-březen pov. šk. docházka 2010, veřej. práv. 
    smlouvy – přestupky, ev. obyvatel
 1.002.648 Min. školství duben 2011 OP VK – projekt „EU peníze školám“
    pro ZŠ Oslavická VM

* s hostováním Cirkusu Arlet ve Velkém Meziříčí ve dnech 2. až 8. 5. 2011
Rada města uložila v rámci dotačních titulů kraje Vysočina v roce 2011 
připravit a podat popsané projektové žádosti:
* Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 – II. část 

– připravovaný projekt „Rozšíření MKDS města, připojení OO PČR 
Velké Meziříčí na Metropolitní optickou síť a dovybavení pracoviště 
OO PČR Velké Meziříčí“ na Krajský úřad kraje Vysočina do 10. 5. 2011 
Bezpečné metropolitní sítě 2011 – připravovaný projekt „Vybudování 
nových optických tras rozšiřujících optickou metropolitní síť města“ 
na Krajský úřad kraje Vysočina do 22. 4. 2011

* Josefu Švecovi do 10. 5 2011 v rámci Programu prevence kriminality 
kraje Vysočina na rok 2011 – II. část – připravovaný projekt „Rozšíření 
MKDS města, připojení OO PČR Velké Meziříčí na Metropolitní op-
tickou síť a dovybavení pracoviště OO PČR Velké Meziříčí“ předložit 
na Krajský úřad kraje Vysočina do 10. 5. 2011. Josefu Švecovi do 
22. 4. 2011 v rámci programu Bezpečné metropolitní sítě 2011 – při-
pravovaný projekt „Vybudování nových optických tras rozšiřujících 
optickou metropolitní síť města“ předložit na Krajský úřad kraje 
Vysočina do 22. 4. 2011.

Rada města vzala na vědomí:
– informaci o pořádání turnaje v nohejbalu na hřišti ulice Oslavická
– zprávy o hospodaření školských a kulturních příspěvkových organizací 

a zprávy o činnosti knihovny a muzea za rok 2010.
– zprávu o hospodaření MSB Velké Meziříčí za I. čtvrtletí 2011 a shle-

dala, že pohledávky od nájemců bytů se neustále zvyšují. Rada města 
vyzývá ředitele MSB, aby neprodleně přistoupil k důraznému řešení 
zhoršující se situace.

– zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby Města 
Velké Meziříčí k 31. 12. 2010

– rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 31. 3. 2011.
– informaci o připravovaných projektech v rámci dotačních titulů kraje 

Vysočina v roce 2011:
Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 – II. část 
– připravovaný projekt „Rozšíření MKDS města, připojení OO PČR 
Velké Meziříčí na Metropolitní optickou síť a dovybavení pracoviště 
OO PČR Velké Meziříčí“ Bezpečné metropolitní sítě 2011 – připravo-
vaný projekt „Vybudování nových optických tras rozšiřujících optickou 
metropolitní síť města“

Schválila:
– ve smyslu § 23 odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v plat-

ném znění, povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí pro školní rok 
2011/2012 u Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace 
následovně:
MŠ Sokolovská 100, MŠ Sportovní 78, MŠ Čechova 100, MŠ Nad 
Plovárnou 50, MŠ Mírová 56.

– ve smyslu § 23 odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v plat-
ném znění, povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí pro školní rok 
2011/2012 u Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiš-
tě 50, příspěvkové organizace následovně:
MŠ Olší nad Oslavou 28 – sazbu za pronájem tělocvičny v objektu 
Základní školy Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 za nocleh sportovců 
ve výši 60 Kč/noc/osoba, při příležitosti konání Mistrovství ČR v ori-
entačním běhu ve dnech 11. a 12. 6. 2011.

– podmínky pro zpřístupnění věže kostela sv. Mikuláše ve Velkém 
Meziříčí pro rok 2011:
1. Bude uzavřena smlouva o výpůjčce dle návrhu s Římskokatolickou 

farností Velké Meziříčí, Náměstí 16/18.
2. Bude uzavřena pojistná smlouva v rozsahu přiložené nabídky.
3. Provozní doba bude po–so 9–17 a ne 13–17.
4. Jednotné vstupné ve výši 10 Kč za osobu.
5. Po ukončení akce budou vyčísleny náklady obou smluvních stran 

na její zabezpečení a radě bude předložen návrh na rozdělení tržeb 
ze vstupného.

Dodatek č. 8 Smlouvy o výpůjčce ze dne 31. 12. 2005 uzavřený mezi 
Městem Velké Meziříčí a Technickými službami VM, s. r. o., kterým se 
doplňuje předmět výpůjčky o sportovní Areál zdraví v celkové hodnotě 
7.458.747 Kč s účinností od 1. 5. 2011.

– rozpočtová opatření:
Zdroj:  2 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení:  2 tis. Kč – § 3113 náklady hrazené městem pro ZŠ Školní 
  na pořádání dvou velikonočních turnajů 
  v basketbalu žáků a žákyň (ceny pro účastníky)
Zdroj:  2 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení:  2 tis. Kč – § 3419 dotace
Účel:  zajištění pořádání turnaje v kopané – 13. roč-
  ník Memoriálu Václava Špačka, konaného
  dne 28. 5. 2011 ve Velkém Meziříčí
Zdroj:  1 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení:  1 tis. Kč – § 3429 dotace pro Delfín – Velké Meziříčí, 
  občanské sdružení, se sídlem Velké Meziříčí
Účel:  úklid prostor před Delfínem, o. s., Velké 
  Meziříčí
Zdroj:  2 tis. Kč – § 3639 tenisové kurty Mostiště (vynětí ZPF)
Rozdělení:  2 tis. Kč – § 3412 tenisové kurty Mostiště (vynětí ZPF)
Zdroj: 100 tis. Kč – § 4374 příjmy z podnájmu od Diecézní charity 
  – nízkoprahové centrum
Rozdělení:  80 tis. Kč – § 4374 nájem placený fě ContiTrade – prona-
  jímateli (vlastníkovi) objektu
  20 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Zdroj:  10 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení:  10 tis. Kč – § 3412 pronájem mobilního WC pro dopravní 
  hřiště na ul. Oslavická
Zdroj:  2 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení:  2 tis. Kč – § 3900 dotace pro Svaz učitelů a školských 
  pracovníků postižených z politických důvo-
  dů, Praha
Účel:  uveřejnění pronásledování a perzekucí učitelů 
  spáchaných komunistickým režimem v ob-
  dobí 1948–1989 v týdeníku Vysočina pod 
  názvem „Učitelský odbor na Vysočině“

– rozpočtový rámec Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 
2011 – II. část – připravovaný projekt „Rozšíření MKDS města, připo-
jení OO PČR Velké Meziříčí na Metropolitní optickou síť a dovybavení 
pracoviště OO PČR Velké Meziříčí ve výši 367.000 Kč. Předpokládaná 
dotace je ve výši 250.000 Kč, spoluúčast města ve výši 117.000 Kč. 
Projekt bude městem předfi nancován.
Bezpečné metropolitní sítě 2011 – připravovaný projekt „Vybudování 
nových optických tras rozšiřujících optickou metropolitní síť města“ ve 
výši 454.000 Kč. Předpokládaná dotace je ve výši 180.000 Kč, spoluú-
čast města ve výši 273.000 Kč. Projekt bude městem předfi nancován.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Nákup prostřednictvím internetu 
má svoje výhody, ale také nevý-
hody, o kterých se přesvědčilo již 
několik podvedených. V letošním 
roce policisté evidují již 17 pod-
vodů prostřednictvím internetové 
sítě. Výhodou takového nakupo-
vání je pohodlí domova. Nesmíme 
však opomenout ani rizika těchto 
transakcí. Pokud za vybrané zboží 
zaplatíte předem na účet prodá-
vajícího, vystavujete se riziku, že 
v některých případech neuvidíte ani 
výrobek ani peníze. Pokud nakupu-
jete zboží v zahraničí, vyvarujte se 
nákupu přes zprostředkovatele. Ten 
může komunikovat prostřednictvím 
e-mailové pošty a jeho podvržené 
zahraniční stránky lze jen těžko 
dohledat. Rovněž se nenechte zlákat 

nápadně výhodnými podmínkami 
nákupu, velmi nízkou cenou za vý-
robek v porovnání s běžnou cenou. 
I při rozbalování doručené zásilky 
můžete zjistit dodání úplně jiných 
předmětů.

Poslední podvod, kterým se 
policisté na Žďársku zabývají, byl 
oznámen 20. dubna 2011. Z trest-
ného činu podvodu je podezřelý 
neznámý pachatel, který nabízel 
na internetových stránkách prodej 
traktoru. Na jeho nabídku zarea-
goval dvaatřicetiletý muž z Vel-
komeziříčska. Traktor si objednal 
11. března tohoto roku. Za objed-
nané zboží prodávajícímu zaplatil 
předem částku téměř 78.000 Kč. 
Do dnešního dne mu však traktor 
nebyl dopraven.                          -pčr-
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Nemá ani peníze, ani traktor

(Pokračování ze strany 1.) Domnívá se však, že částečným řešením jak 
snížit pozdější provozní náklady bazénu by mohl být alternativní zdroj 
energie a tepla. „Doufal jsem v soukromou bioplynovou stanici,“ dodá-
vá, ale podle něj jsou i možnosti připojení nových bioplynových stanic 
v souvislosti se solárním „zlatokopectvím“ také téměř pryč. Souhlasí 
však s názorem, že by nebylo vhodné uvažovat o budování samotného 
krytého bazénu. I podle něj by mělo jít o víceúčelové zařízení doplněné 
wellness studiem, posilovnou či relaxačním centrem – soláriem, saunou 
atd. Zcela opačný názor na problém pak přednesl Pavel Blažek (ČSSD): 
„Jestliže na něco nemám, tak si to prostě nebudu pořizovat, to je jasné.“ 
Podle něj tak lze souhlasit pouze s usnesením – s ohledem na fi nanční 
situaci města – zatím krytý bazén nebudovat. Ani jeden z názorů však 
u většiny zastupitelů nepřevážil.

Zastupitelé se budou problémem znovu zabývat. „Čeká nás aktualizace 
strategického plánu rozvoje města,“ uzavírá starosta Necid a ten podle 
něj ukáže, jaké jsou priority města pro nejbližší a další období.

Martina Strnadová
◄ Iniciátorka petice Libuše Kotoučková předložila zastupitelům své 
argumenty.                                                        Foto: Martina Strnadová

Krytý bazén ano, či ne? Zastupitelé se neshodli

Pro každého, který čeká na hasiče, je důležitá doslova každá vteřina. 
Proto hasiči apelují na řidiče, aby houkajícím hasičským autům co nej-
rychleji umožnili projet. Po jednání městské bezpečnostní skupiny to řekl 
velitel profesionálních hasičů ve Velkém Meziříčí npor. Jiří Doležal.

„Jde o to, že sebemenší zdržení se sčítají a na konci naší cesty jde o zá-
chranu životů či majetku. Proto nám ohleduplní řidiči opravdu pomohou 
zejména v městském provozu,“ vysvětlil Doležal.

Hasiči také potřebují na všech silnicích ve městě průjezdný třímetrový 
pruh. „Zejména na sídlištích a v obytných zónách, kde na silnicích parkují 
auta je třeba, aby na to každý myslel. Naše velká auta zkrátka potřebují mís-
to,“ prohlásil velitel Jiří Doležal a dodal, „dalším úkolem zástupců městského 
úřadu a majitelů budov, které jsou vyšší než 12 metrů, je zajistit nástupní plo-
chy o minimálním rozměru patnáct krát čtyři metry. Na této náležitě označe-
né ploše nesmí stát žádná vozidla ani být uložený materiál. Nástupní plocha 
je určena pouze pro zásahovou techniku, především pro hasičský automo-
bilový žebřík používaný k záchraně a evakuaci osob z výškových budov.“

Bezpečnostní skupinu zřídil starosta Radovan Necid. Schází se pravi-
delně a zasedají v ní zástupci města a integrovaného záchranného systému, 
tedy hasičů, policie a zdravotnických záchranářů. Skupina má za cíl nejen 
hladkou výměnu informací, ale zejména postupné společné řešení všech 
bezpečnostních problémů města.                                                     -měú-

Hasiči potřebují průjezdné ulice

V sobotu 28. května 2011 od 10 
do 15 hodin proběhne slavnostní 
otevření nového dětského doprav-
ního hřiště na ulici Oslavická ve 
Velkém Meziříčí.

Součástí slavnostního otevření 
budou různé dopravní soutěže, 
atrakce a hry pro děti.

V rámci plánovaného programu 
budou organizovány projížďky 
po hřišti, nezapomeňte si proto 
vzít s sebou cyklistickou přilbu! 
Dopravní prostředky (jízdní kola, 
koloběžky) budou k zapůjčení pří-
mo na hřišti.

Slavnostního otevření se zú-
častní také složky integrovaného 
záchranného systému (policie, 

hasiči, záchranná služba). Návštěv-
níci budou moci zhlédnout ukázku 
zásahových vozů a ostatní techniky, 
kterou tyto složky používají ke své 
každodenní činnosti.

Akce proběhne k Mezinárod-
nímu dni dětí a pořádá ji společ-
ně Město Velké Meziříčí, Dům 
dětí a mládeže Velké Meziř íčí 
a BESIP.

Pořadatelé zvou srdečně všechny 
zájemce na tuto akci.

Pokud tedy máte v tento den 
čas a nemáte nic jiného v plánu, 
přijďte se s celou rodinou podívat 
a zasoutěžit si!

Marek Švaříček,
MěÚ Velké Meziříčí

Slavnostní otevření
dětského dopravního hřiště

Společnost MUSICDATA s před-
stihem dokončila letošní nejná-
ročnější projekt a úspěšně předala 
Českému rozhlasu k užívání nový 
přenosový vůz.

Realizace kompletní přestavby do-
dávky VW Crafter a instalace nejmo-
dernější digitální technologie Inno-
vaSON probíhala 2 měsíce v prosto-
rách společnosti ve Velkém Meziříčí.

Na instalaci se podílelo 15 pra-
covníků společnosti MUSICDATA.

„Naším cílem bylo vybudovat 
vysoce profesionální přenosový vůz, 
který snese srovnání na náročném 
evropském trhu,“ komentuje ředitel 
společnosti Tomáš Ouředníček. „Ve 
vybavení jsme zúročili naše téměř 
dvacetileté zkušenosti s vybavováním 
studií a nahrávacích vozů i se živými 

Nový přenosový vůz Českému rozhlasu předala místní fi rma
TV pořady a mezinárodními přenosy 
(Barack Obama v Praze), na kterých 
se naše společnost v minulosti podí-
lela. Naši pracovníci jsou pravidelně 
školeni v Německu, Francii i Velké 
Británii a mohou tak aplikovat 
nejnovější trendy v rychle se rozví-
jejících digitálních technologiích.“

Nový nejmodernější vůz bude 
provozován stanicí ČRo České 
Budějovice, jejíž pracovníci za-
bezpečují i řadu velmi prestižních 
událostí, například přenos a zá-
znam Mezinárodního hudebního 

festivalu Český Krumlov do celého 
světa v rámci sítě EBU (Europian 
Broadcast Union) apod.

„Pracovníci ČRo nás nešetřili, 
co se týče požadavků,“ dodává 
vedoucí projektu Miroslav Příhoda, 
„my se ale vyžíváme v náročných 
úkolech, a tak se nám podařilo 
vytvořit mimořádně příjemné pra-
covní prostředí s dobrou akustikou 
a spolehlivou technologií. Myslím, 
že jsme nasadili laťku kvality pro 
malé přenosové vozy.“

Pavel Solař, foto: archiv VMsko
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Město Velké Meziříčí přijímá od kraje Vysočina dar – starou budovu 
domova důchodců na Hornoměstské ulici. Za Velkomeziříčské o tom 
rozhodli zastupitelé města v úterý 19. dubna. Za Vysočinu budou daro-
vací smlouvu schvalovat krajští zastupitelé až za měsíc, tedy 19. května. 
„Jsem rád, že zastupitelé se smlouvami souhlasili, protože chceme mít 
vliv na to, co v tom místě posléze bude,“ zhodnotil usnesení zastupitelů 
starosta Radovan Necid. Kdyby totiž město dar nepřijalo, kraj by mohl 
budovu prodat nějakému zájemci a město by nemohlo ovlivnit následné 
dění v lokalitě.

Velkomeziříčští tedy dar v podobě dnes již opuštěné budovy přijímají, 
ale s podmínkou. Žádají současně od kraje příspěvek na její demolici. 
Budova je totiž v tak špatném stavu, že bude nutné ji zbourat. Neboť 
náklady na její opravu by přesáhly fi nance na výstavbu nějakého nového 
srovnatelného objektu. Kraj je ochoten městu přispět, a to dotací ve výši 
třiceti procent prokazatelných nákladů na demolici, ale maximálně do výše 
tří milionů korun. Zatím jen velmi hrubě odhadovaná cena za zbourání, 

odvoz a uskladnění suti je přitom kolem devíti milionů korun. Dotace je 
navíc podmíněna předpokladem, že demolici budovy město dokončí do 
31. prosince letošního roku.

„Zaregistroval jsem postesk občanů tohoto města, že budeme even-
tuálně, protože zatím o tom nebylo rozhodnuto, bourat budovu, která 
si to nezaslouží,“ podotýká starosta a dodává, že pro případ, až i krajští 
zastupitelé darovací smlouvu i smlouvu o poskytnutí dotace na demo-
lici v květnu odsouhlasí, město své rozhodnutí o dalším osudu budovy 
teprve chystá.

Jeho součástí bude i den otevřených dveří v budově, aby se všichni 
mohli o jejím stavu přesvědčit na vlastní oči. Starosta navíc připomíná, 
že na stav budovy byly vydány i dva odborné posudky, jejichž závěry 
nezpochybňuje. Oba hovoří o tom, že zejména stav stropních konstrukcí 
je havarijní a třeba i jen náklady na opravu samotných stropů by tak byly 
velmi vysoké.

Martina Strnadová

Velkomeziříčští přijímají darem starý domov důchodců

Pro seniory byla ve Velkém Meziříčí 
otevřena univerzita třetího věku

(Pokračování ze strany 1.)
K dispozici je školicí místnost, 

ale i učebna se čtyřmi stanovišti 
vybavenými počítači, kde mohou 
studenti prohlubovat svoje IT zna-
losti. Pro školitele je pak připravena 
denní místnost, určená k odpočin-
ku i pracovní přípravě na výuku. 
V případě potřeby může lektor 
strávit v zařízení dva dny, a tudíž 

tam i přespat. Nedílnou součástí 
uvedených prostor je i odpovídající 
sociální zařízení.

Budoucí školitelé představili 
během slavnostního otevření se-
niorům i přítomným hostům plán 
vzdělávacích témat a návštěvníci 
pak měli jedinečnou příležitost 
vyzkoušet si například práci na vy-
soce moderní interaktivní tabuli. Tu 
prezentoval koordinátor školicího 
centra TEV Jaroslav Bis.

První přednáška se uskuteční ve 
druhém květnovém týdnu a bude 
pojednávat o tajemství paměti. 
V dalších se zájemci budou moci 
seznámit s tématy jako Člověk 
a náboženství, Tóny hudby zdoko-
nalují i léčí, Společenská zábava 
a konverzace, Emoce a zkušenosti 
či Vliv slunečního záření na zdraví 
člověka a další. Přednášet budou 
Jana Vejsadová, cer tif ikovaná 
trenérka paměti, ThMgr. Milan 
Klapetek, lektor U3V na VUT 
Brno, a RNDr. Eleonora Čermáko-
vá, CSc., externí profesorka VUT 
Brno a lektorka U3V na téže vysoké 
škole. „Vzhledem k tomu, že bydlím 
ve Velkém Meziříčí a učím též na 
univerzitě třetího věku v Brně, měla 
jsem zájem působit i tady. Kontak-
tovala jsem proto paní ředitelku 
Chalupovou a domluvily jsme se na 
spolupráci,“ uvedla E. Čermáková. 
Nejen ona, ale i ostatní zaintereso-
vaní věří, že o studium bude zájem. 
Námi oslovení tři klienti současné-

ho domova byli ale nejprve otázkou, 
zda hodlají univerzitu navštěvovat, 
zaskočeni a zareagovali slovy: 
„Kdepak, my už jsme na to staří.“ 
Potom však dva z nich připustili, 
že by na jednotlivé přednášky 
přece jenom zašli. „Mě by zajímalo 
náboženství, protože jsem věřící,“ 
usoudila Marta Cejnarová, které 
je už přes devadesát let, ale o dění 

kolem sebe se živě zajímá. To téměř 
osmdesátiletou Marii Cejpkovou by 
zase lákal seminář o paměti, jak si 
ji zlepšit a udržovat v kondici. Na-
opak Josef Jančík, kterému je přes 
osmdesát, má za to, že on hlavu na 
učení nemá, a tudíž by patrně nešel 
na žádnou přednášku.

Zapomeňte na pře, buďte op-
timističtí, řekla seniorům Naďa 
Urbánková

První ‚školní den‘ zpestřila svou 
přítomností zpěvačka, herečka 
a moderátorka Naďa Urbánková, 
původním povoláním diplomovaná 
zdravotní sestra. Ta se představila 
s minirecitálem svých nejznáměj-
ších písní, po němž následovala 

její beseda. Přítomní mohli slyšet 
kromě Skálou chci se stát, Blonďá-
ka s červenou bugatkou třeba též 
countryovku My se houpáme nebo 
Vilém peče housky a také nostal-
gicky poetickou píseň Závidím. 
Při ní vzpomněla na výborného 
skladatele Jiřího Grossmana, který 

pro ni tuto skladbu otextoval krátce 
poté, co onemocněl leukémií. „Je 
to moje hymna, a po mé neblahé 
zkušenosti v nedávné době k ní mám 
ještě hlubší vztah,“ svěřila se dvaa-
sedmdesátiletá Urbánková, naráže-
jíce na svůj onkologický nález. Pak 
vyjádřila přání vidět svoji dceru 
Janu Fabiánovou, taktéž zpěvačku, 
šťastně vdanou. Přítomným pak 
ještě poradila, aby zapomněli na 
pře a zlé revanše, které nepřinášejí 
nic dobrého a raději prožívali svoje 
životy s optimismem. „S tím já jsem 
se narodila a je to dar od Boha, za 
který velmi děkuji,“ řekla mimo 
jiné také známá zpěvačka, která 
hraje v divadle Hybernia, mode-
ruje pořad Písničky pro Vysočinu 
v Českém rozhlase Region Jihlava 
či napsala knihu.

Veřejnost je zvána 
k prohlídce domova 

i U3V
Celé slavnostní odpoledne se 

tak i díky tomuto vystoupení neslo 
v duchu myšlenky vzdělávání, dobré 
nálady a setkávání všech, kteří 
se na vzdělávání seniorů podílejí. 
V nultém ročníku Univerzity třetího 
věku ve Velkém Meziříčí se studenti 
seznámí s rozmanitými studijními 
tématy, vyzkouší si způsob vzdě-
lávání a rozhodnou se, zda budou 
ve studiu pokračovat i v prvním 
ročníku univerzity. Tomu bude nut-
ně předcházet doladění smluvních 
partnerských vazeb na akreditované 
vysoké školy, které zaštítí univer-
zitní vzdělávání a nic nebude stát 
v cestě začátku prvního ročníku uni-
verzity třetího věku na Vysočině.

Pokud by měl někdo z řad ve-
řejnosti zájem prohlédnout si pro-
story U3V i celou novou budovu 
domova pro seniory, může tak 
učinit v den otevřených dveří, kte-
rý se bude konat čtvrtého května 
letošního roku od 12 do 18 ho-
din.                          Iva Horká

Střední školy na Vysočině evidují 
o 500 přihlášek méně

Podle prvních odhadů evidují ředitelé středních škol na Vysočině 
evidují zhruba o 500 přihlášek ke studiu v prvních ročnících méně než 
v předchozím roce. Z prvních zjištění po odevzdání přihlášek ke studiu 
je zřejmý výrazný pokles zájmu o maturitní obory středních odborných 
škol. Snížení počtu přihlášek se týká třicítky škol ze současných 47, které 
zřizuje a provozně zajišťuje kraj Vysočina.

I ve školním roce 2011/2012 platí, že uchazeč o studium si mohl v prv-
ním kole podat až tři pohlášky na různé studijní obory. „Tato skutečnost 
ředitelům středních škol velice komplikuje přípravy a plánování nového 
školního roku. Přihlášek školy evidují vždy podstatně více, než kolik se 
nakonec sejde zápisových lístků, které potvrzují defi nitivní zájem přijatého 
žadatele o studium,“ upozorňuje Marie Kružíková, radní kraje Vysočina 
pro oblast školství. Standardně vysoký zájem je i v budoucím školním roce 
mezi studenty o gymnaziální vzdělání, méně přihlášek dorazilo ke studiu 
tradičních odborných maturitních oborů, včetně průmyslovek a obchod-
ních akademií, a denních nástaveb, které nabízejí maturitu pro vyučené. 
Naopak se udržel zájem o učební obory a učební obory s maturitou. Avšak 
všechno to jsou pouze počty přihlášek, jak se absolventi základních škol 
nakonec rozhodnou, to se ukáže v průběhu následujících měsíců.

Stejně jako v předchozím roce doporučil odbor školství Krajského úřadu 
kraje Vysočina ředitelům středních škol zařadit mezi kritéria pro přijetí do 
maturitních oborů nejen klasifi kaci ze základních škol, ale také výsledek 
přijímací zkoušky. „Důvodem je vyšší objektivita přijímání a snížení tlaku 
na učitele základních škol,“ uvádí Marie Kružíková.

Z devátých ročníků základních škol v kraji Vysočina v letošním školním 
roce vyjde 4526 žáků, v loňském roce jich bylo o 200 více.

Jitka Svatošová, KrÚ kraje Vysočina

V pátek 15. dubna 2011 se konal 
volební sněm místní organizace 
TOP 09 ve Velkém Meziříčí. Sešli 
se na něm členové TOP 09, kteří 
mají trvalé bydliště v našem městě 
nebo jeho blízkém okolí. Místní 
organizace tak sdružuje členy 
z Velkého Meziříčí, Měřína, Kři-
žanova a Velké Bíteše. Byl zvolen 
výbor, který bude pracovat v tomto 
složení: Miloš Vokoun, Irini Mar-

TOP 09 ve Velkém Meziříčí
takidisová, Kateřina Lovětínská, 
Josef Mladý a Petr Zedníček. 
Pracovní část sněmu pak byla vě-
nována kontrole plnění volebního 
programu, informacemi členů TOP 
09 pracujících ve výborech a komi-
sích při MěÚ Velké Meziříčí. Po 
schválení plánu práce na rok 2011 
a diskuzi byl sněm ukončen.

Dr. Miloš Vokoun,
předseda místní organizace

Ostrá příprava na pomoc 
Letecké hasičské služby

V úterý 19. 4. 2011 se na polním letišti u Nových Sadů uskutečnilo prak-
tické školení složek integrovaného záchranného systému, jehož cílem bylo 
připravit jednotky požární ochrany předurčených k plnění letecké techniky 
určené pro letecké hašení v nepřístupných místech bez volné vodní hladi-
ny. Tato služba se nejčastěji využívá u požárů lesních a polních porostů. 
Pro plnění letadel v rámci zásahu za použití LHS je v rámci okresu Žďár 
nad Sázavou vytipováno několik letišť. Ke každému letišti jsou přiřazeny 
předurčené jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO), které budou 
letadla LHS doplňovat hasební vodou. Cvičení se zúčastnili profesionální 
hasiči ze stanic Velká Bíteš, Velké Meziříčí a dobrovolní hasiči z obcí Velká 
Bíteš, Osová Bítýška, Velké Meziříčí, Měřín, Křižanov. Obdobné školení 
se konalo na stejném letišti již v loňském roce. V rámci letošního školení si 
tuto činnost vyzkoušeli další členové předurčených jednotek hasičů. Výcvik 
měl teoretickou a praktickou část. Byl vysvětlen systém LHS, popis letadla, 
bezpečný pohyb kolem letadla, činnost při plnění a komunikace s pilotem, 
pohyb na letišti. V praktické části si v přípravě na „ostré“ odhozy postupně 
vyzkoušely všechny školené jednotky celý systém doplnění hasební vody do 
letadel. Za nejobtížnější činnost při plnění vodou označili hasiči uzavření 
vypouštěcího hrdla letadla, při kterém musí hasič vlézt pod „nastartovaný 
řvoucí stroj“ a ve spolupráci s pilotem uzavřít a zajistit vypouštěcí otvor. 
Hasiči také trénovali vzájemnou komunikaci při plnění, které je kompli-
kováno hlasitostí nastartovaného motoru. Veškeré domlouvání mezi členy 
„plnícího“ týmu se tak musí uskutečnit pomocí dohodnutých signálů.

David Dvořáček, DiS.
Foto: Martin Dvořáček, SDH

Slavnostního přestřižení pásky nové univerzity třetího věku se zúčastnili: M. Kružíková (druhá zleva), za ní 
stojící P. Krčál (oba radní kraje Vysočina), senátorka a starostka Žďáru nad Sázavou D. Zvěřinová, dále pro-
rektorka pro rozvoj VŠP Jihlava A. Štěrbová, první náměstek hejtmana V. Novotný, emeritní rektor VUT Brno 
a předseda Asociace třetího věku P. Vavřín, zpěvačka N. Urbánková a starosta města Velké Meziříčí R. Necid 
(druhý zprava).                                                                                                                             Foto: Iva Horká

Slavnostní zahájení Univerzity třetího věku ve Velkém Meziříčí zpestřila svým vystoupením zpěvačka a herečka 
Naďa Urbánková (na snímku vlevo). Přítomné seniory evidentně svými písničkami i následnou besedou potě-
šila.                                                                                                                                               Foto: Iva Horká

Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš
srdečně zve občany na tradiční

Dne 30. dubna 2011 od 17 hodin na obvyklém místě asi 150 metrů 
od bývalé státní traktorové stanice. Vítáni jsou všechny děti a dospělí 

v čarodějnických kostýmech.
Reprodukovaná hudba. Občerstvení zajištěno – grilované kýty, 

točené pivo, limo.
Na účast se těší pořadatelé. Výbor SDH Velká Bíteš
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Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidelná shromáždění, která se konají každou 
neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM.
Bližší info: www.ac-vm.cz. Kontakt: Mgr. František Kameník, e-mail: 
kamenikf@centrum.cz, mob. 739 600 015

Co je vzkříšení?
Tato otázka zřejmě zaměstnávala lidi ode dne, kdy se zpráva o Ježíšově 

vzkříšení začala šířit. Dodnes tuto událost, popsanou v bibli jen v názna-
cích, mnozí považují jen za jakýsi pohádkový happyend.

Tři roky mluvil Ježíš o Božím království a v jeho blízkosti se cítili lidé 
lepší, milosrdnější, dokonce zdravější. Aspoň jeho příznivci. Ježíš měl i pár 
odpůrců, ale především spousty stoupenců. Mohl se s nimi stáhnout někam 
do ústraní a nadávat na svět „tam venku“. Jenže, znělo by to jaksi falešně 
a mělo by to divnou pachuť, žít si spokojeně někde stranou, zatímco jinde lidé 
trpí, v Jeruzalémě je římská okupační armáda a Pilát, který se chová jako 
samozvaný diktátor; zatímco chrám si pro sebe urvala honorace z velekněž-
ského rodu, která myslela hlavně na sebe, a na Boha snad ani koutkem duše; 
zatímco mezi lidmi se schyluje k povstání, které nemůže dopadnout dobře.

Ježíš se svou zvěstí musel do Jeruzaléma. Musel ji konfrontovat s rea-
litou. Tušil, jak to v Jeruzalémě dopadne, když se tam vydá jen s holýma 
rukama a bude mluvit o lásce, pokoji a odpuštění. Jeho stoupenci už na 
tohle nestačili a nakonec se rozutekli. Na kříži Ježíš umíral ve společnosti 
dvou docela neznámých zločinců.

Třetího dne se ovšem cosi stalo. Cosi, co ani Ježíšovi nejbližší neuměli 
popsat. Nazvali to vzkříšením. A mysleli tím víc než jen to, že si Ježíše 
jeho nebeský Otec vzal zase k sobě. Vyznávali tím, že i to všechno, o čem 
Ježíš mluvil a co v jeho blízkosti prožívali, dostalo za pravdu. Z těch úplně 
nejvyšších míst. Cosi se stalo. Ale nejenom s Ježíšem, ale i s nimi. Ještě 
o Velkém pátku byli zmatení, šokovaní, zklamaní a na útěku. Vypadalo 
to, že už je nikdo a nic nemůže vrátit zpátky. Potom se ale stalo cosi, co je 
vrátilo zpátky, co jim vrátilo víru. A to je vzkříšení. Ještě v neděli ráno šly 
ženy dokončit pohřební obřady a uctít památku mrtvého. Zjistily, že není 
co dokončovat a že Ježíš nepatří k mrtvolám, kterým se staví mauzolea. 
A to je vzkříšení. Nezaujatý historik se nedostane o mnoho dál než ke 
zmateným ženám, které přiznávají, že nemají koho pohřbít a oplakat, 
a k učedníkům, kteří vyznávají, že se znovu setkali se živým Ježíšem. 
Nemusí jim to věřit. Ale nejspíš zjistí aspoň tolik, že prožili cosi, s čím 
vůbec nepočítali, co si nevymysleli, a co jim vrátilo naději. Věřící křesťan 
se od toho historika bude lišit jen tím, že se rozhodl jim věřit. Ale to cosi, 
co se tam stalo, znamená, že zdánlivě slabé a bezbranné království, které 
Ježíš zvěstoval, se ukázalo silnější než nenávist, než síla, než utrpení, 
a nakonec přesáhlo i hranice smrti. A to je vzkříšení.     Pavel Janošík

Českobratrská 
církev evangelická

30. 4.: 19 hodin – koncert Slávka
  Klecandra
1. 5.: 9 hodin – bohoslužby
Zveme k účasti na bohoslužbách 
a dalších setkáních. Pokud není 
uvedeno jinak, konají se v Husově 
domě (Velké Meziříčí, U Svět-
lé 24). Více: www.velke-mezirici.
evangnet.cz                               -PJ-

Příjemné chvíle u týdeníku, milý 
čtenáři! Jsem potěšena, že váš zrak 
upoutal právě tento článek. Přeji si, 
aby vaše oči jen tak zběžně neblou-
dily po řádcích, ale neodpoutaly se 
až do chvíle, kdy zdolají poslední 
písmenko nejspodnějšího řádku! 
Tedy bez otálení, co je zde ke čtení? 
Rekapitulace březnových aktivit, 
pozvánka na výstavu, nabídka 
soutěže, informace o besedách 
i rozšíření a omezení provozní doby. 
Jdeme na to!

Březen – měsíc čtenářů je již 
minulostí, kterou s námi tvořili 
všichni, jež si k nám našli cestu. 
V obvyklé provozní době bylo 
po celý čas v burze po korunce 
prodáno 343 vyřazených knih 
a časopisů. Dva lidé se rozhodli pro 
dárkovou registraci. Vyplnili za 
obdarovaného přihlášku a zaplatili 
obvyklý registrační poplatek. Bě-
hem chvíle, kdy se průkazka jejich 
blízkého zahřívala v laminovačce, 
si stačili prohlédnout drobnosti 
pro základní orientaci i potěchu 
nového čtenáře. V anketě Magne-
sia litera s námi tipovalo nejlepší 
českou beletrii 43 hravých zájemců 
o knižní poukaz. Vítězné knihy 
byly vyhlášeny v neděli 10. dubna 
2011 v přímém přenosu na ČT2 
po osmé večerní. (A vám budou 
tedy při četbě článku – na rozdíl 
ode mne – již známy.) Výstava 
cirkus přivábila neuvěřitelných 
449 hostů, z toho 48 přišlo přímo 
na vernisáž, která zaplnila první 
březnový úterek. Druhý obsadila 
beseda o Karlu IV. pro dospělé. 

O víkendu 15.–17. dubna 2011 se 
country taneční skupina Kosatky 
TJ Sokol Velké Meziříčí zúčastnila 
v Táboře 21. ročníku celostátního 
setkání country tanečních soubo-
rů. Během víkendu zde proběhlo 
23 seminářů různých country 
stylů, v nichž tančilo na 200 ta-
nečníků z celé republiky. Součástí 
setkání byla sobotní soutěž, ve 
které své taneční umění předvedly 
i Kosatky.

Kosatkám se víkend vydařil
V kategorii starších sklidily se 

svým country waltzem „Captured 
by Love“ velký aplaus nejen od všech 
přítomných v sále, ale také od poroty. 
Ta jim za toto předtančení udělila 
1. místo. Pozadu však nezůstaly ani 
malé, začínající Kosatky. První místo 
si odvezly za svoje vůbec první sou-
těžní předtančení „Když kovboj spí“.

Za skvělý výkon patří všem ta-
nečníkům z tohoto souboru velké 
díky.          Text a foto: Tomáš Vidlák

První místo ve školní soutěži 
v rámci kampaně Věnuj mobil

V tomto školním roce se naše základní škola ve Lhotkách zapojila 
do soutěže Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu organizované 
neziskovou společností Asekol. Úkolem dětí bylo shromáždit co nejvíce 
vysloužilých nebo nepoužívaných mobilních telefonů na jednoho žáka 
školy. Soutěže se zúčastnilo 451 škol a podařilo se vybrat 41 500 mobil-
ních telefonů. Naše škola odevzdala celkem 713 mobilů. S průměrným 
počtem 31 mobilů na žáka se nám podařilo v soutěži zvítězit. Společnost 
Asekol všechny vybrané telefony zkontroluje a dosud funkční přístroje 
předá prostřednictvím sdružení Život dětem dětským domovům. Ostatní 
nefunkční telefony budou ekologicky recyklovány.

Mobilní telefony patří mezi nejrychleji se rozšiřující předměty běžné 
spotřeby. Například v roce 1997 jich bylo prodáno kolem 100 milionů na 
celém světě, o deset let později již téměř 1,2 miliardy, a v roce 2008 už 
jejich počet přesáhl 4 miliardy. Přestože se životnost mobilních telefonů 
pohybuje v řádu několika let, průzkumy ukazují, že je lidé v průměru 
používají jen 12 – 18 měsíců. K recyklaci se dostane pouze 1 % z nich. 
Většina uživatelů svůj mobilní telefon mění z důvodu výkonnosti, nikoli 
kvůli poruchám. Odborníci odhadují, že obyvatelé České republiky 
mají ve skříních a zásuvkách zhruba 8 milionů nepoužívaných a dosud 
nevyhozených mobilů. Kdyby došlo k jejich recyklaci, dostali bychom 
například 2800 kg stříbra, 272 kg zlata nebo 120 kg palladia, a významně 
tím přispěli k ochraně životního prostředí.

Naši výhru – symbolický výherní šek na dvoudenní výlet – jsme pře-
vzali dne 20. 4. 2011 na tiskové konferenci Asekolu v Praze. S dětmi jsme 
se rozhodli, že strávíme víkend 28. a 29. května v okolí města Liberce, 
navštívíme ZOO, botanickou zahradu, IQ centrum, z památek jsme zvo-
lili hrad Kost a Trosky. Všichni máme velkou radost, že jsme naši školu 
prezentovali v tak dobrém světle a těšíme se na výhru. Moc děkujeme 
všem přátelům školy, kteří nám pomohli svým přispěním do sběrového 
boxu v soutěži zvítězit. Projekt vnímám velmi pozitivně, zvyšuje se 
povědomí o možnostech ochrany životního prostředí a my jsme rádi, že 
toho můžeme být součástí.

Mgr. Eva Součková, ředitelka školy
Foto: archiv ZŠ Lhotky

Jak nejlépe postupovat
při prodeji nemovitosti?

Především je nutné se rozhodnout, zda půjdete cestou přímého prodeje, 
nebo využijete služeb realitní kanceláře. Pokud dojdete k názoru, že si 
nemovitost prodáte sami, je třeba mimo jiné stanovit prodejní cenu, zvolit 
vhodný způsob inzerce, obstarat právníka, soudního znalce za účelem 
vypracování znaleckého posudku a připravit se na časově, fi nančně i psy-
chicky náročný proces, který v sobě obvykle zahrnuje velké množství 
telefonátů, jednání a prohlídek se zájemci o konečné ceně nemovitosti 
apod. Jestliže se rozhodnete prodat nemovitost prostřednictvím realitní 
kanceláře, je důležité tuto kancelář nejdříve pečlivě vybrat. Doporučuji, 
obrátit se vždy na odborníky s dostatečnou praxí a dobrými referencemi, 
sjednat si osobní schůzku, dotázat se, jak bude daná kancelář při prodeji 
postupovat a pak podle celkového přístupu zaměstnanců jednotlivých 
kanceláří vybrat fi rmu, se kterou uzavřete smlouvu o zprostředkování. 
Dobrá realitní kancelář se pak o vše postará za vás a byť si za své služby 
účtuje provizi (ve které je mimo jiné zahrnuto vypracování kupní smlouvy, 
znalecký posudek), poradí s tržní cenou, ošetří způsob platby kupní ceny, 
většinou vám nemalé množství peněz a času ušetří. Rozhodně nedoporu-
čuji dát nemovitost do nabídky více realitních kanceláří současně, neboť 
pak velmi často nastane situace, kdy se jedna nemovitost objeví v nabídce 
několika realitních kanceláří a za různé ceny, což působí na případné 
zájemce o koupi velmi nedůvěryhodně.                         Ivana Dočkalová

Ve výborné atmosféře jsme probra-
li nejednu pikantérii panovníkova 
života. Ostatně o tom již Velkome-
ziříčsko ztratilo slovo, zrovna tak 
psalo o akci dalšího úterý setkání 
s knihomolem roku. Kupodivu 
právě volba nejpilnějšího čtenáře 
vzbudila značný ohlas. Mohly vů-
bec výherkyně – Mirka Večeřová, 
Jana Palzerová a Anna Svobodová 
– přečíst takové množství knih za 
jediný rok? Jistěže mohly. A my 
jsme si to také při neobyčejně 
pohodovém posezení ověřili! Řeč 
se točila téměř výhradně kol knih 
a čtení. Jak jsme Knihomolky 
vybírali? Hlavní roli hrál loňský 
počet výpůjček, př ihlíželo se 
k půjčování knih jen pro sebe a na 
vlastní průkaz i k jejich včasnému 
vracení. Všechny tři báječné žen-
ské se staly zakládajícími členkami 
Klubu skalních příznivců četby 
s několika drobnými výsadami. 
Nechyběly květiny, speciální čte-
nářské polštáře s kapsami na knihy 
a prohlídka budovy. Hned ve středu 
jsme začali chystat na další týden 
promítání pohádky na zdi. Oč 
primitivnější byl diaprojektor 
a fi lmy samotné, o to báječnější 
zážitek pro 55 robátek, mamek, 
tátů a babiček. Při baterce jsme 
četli komentář k Čertovi a Káče. 
U trháků O Koblížkovi a O třech 
prasátkách jsme si již vystačili 
s vlastní fantazií. Také pejsek 
a kočička umyli podlahu za naší 
vydatné pomoci. Když se svinul 
poslední fi lm zpátky do krabičky, 
dopil čaj a dojedla čtvrtá bábovka, 

ozvaly se hlasy, že by to chtělo 
repete. Inu dobrá, jsme pro! Až 
podzim přinese dřívější soumrak, 
oprášíme další snímky. Podvečer 
s Jiřinou Šiklovou, přední čes-
kou socioložkou a publicistkou, 
uzavřel pětici březnových atrakcí. 
Spolu s námi měla na zdárném 
průběhu nemalý podíl i zdejší 
Českobratrská církev evangelická. 
Děkuji za spolupráci panu faráři 
Pavlu Janošíkovi. Byl to dlouhý 
a náročný měsíc také proto, že 
výše psané aktivity nebyly zdaleka 
jediné. Navštívila nás také zdejší 
vlastivědná a genealogická spo-
lečnost, pro kterou jsme chystali 
nejen exkurzi po objektu, ale také 
interaktivní ukázky z besed pro 
školáky při posezení nad přehršlí 
otázek a občerstvením. Druhou 
neméně milou návštěvou byla celá 
redakce časopisu Spojka vydá-
vaného při domu dětí a mládeže. 
Toulky po knihovně jsme doplnili 
velmi obsáhlým rozhovorem pro 
další připravované číslo. Holky se 
ptaly, co teď chystáme. Zajímá to 
také vás? Pokud ano, potom tady 
to je: výstavu Putování s Malým 
princem musíte vidět. Do Cirkusu 
nás zavedly šikulky zdejší základ-
ní umělecké školy pod vedením 
Mgr. J. Štursové. Její kolegyně 
Mgr. D. Masnicová zase svým 
dětem předčítala dílo Antoina de 
Saint-Exupéryho a pod rukama 
výtvarníků vznikala neuvěřitelná 
díla. Je to nevšední cestovatelský 
zážitek byť bez batohu a pohorek! 
Vypravit se na něj můžete až do 

11. 5. Soutěž hádej, hádej, ha-
dači… neunikne vaší pozornosti 
již ve vstupní chodbě. Strom se 
záhadnými pytlíčky. Co v nich asi 
je? A proč? Hádejte! Nejlépe to pů-
jde mladším ročníkům kovaným ve 
znalostech pohádkových bytostí. 
Besedy právě pro žáky škol ma-
teřských, základních a středních 
z celého regionu okupují veškeré 
naše úterky a čtvrtky od března do 
konce školního roku. V tuto chvíli 
je jich objednáno přesně 55! O čem 
jde řeč? V nabídce našli učitelé loni 
osvědčené hity i několik novinek. 
K těm patří jazykové hry schova-
né do příběhu O Jazýčku, pořad 
Kudy z nudy vedený myšlenkou, 
že virtuální svět je dobrý sluha, 
ale špatný pán, nebo vědomostní 
soutěžní klání Bez ladu a skladu. 
Provozní doba půjčovny pro děti 
a mládež o velikonočních prázdni-
nách, tedy v pátek 22. dubna, byla 
rozšířena o dopoledne. Četbychtivá 
mláďata mohla přijít nově od 7.30 
do 11.30 a také postaru od 12.30 
do 17 hodin. Pokud se to osvědčí, 
hodláme takto rozšiřovat půjčovní 
čas pokaždé, kdy monotónní školní 
dny vystřídá krátkodobé úlevné 
volno. Uzavření knihovny od 
9. 5. do 25. 5. si vynutí plánovaná 
revize fondu. Tuto inventuru jsme 
ze zákona povinni spáchat jednou 
za 5 let. A léta od té minulé straš-
ně rychle uplynula. Zrovna jako 
čas nad tímto shlukem písmenek. 
Tak se tedy mějte a pamatujte: 
Choďte do knihovny – duševní 
posilovny!              Ivana Vaňková

Na skok do Městské knihovny Velké Meziříčí

Plán bohoslužeb od 27. 4. do 1. 5. 2011
Velikonoční středa 27. 4.
 7.00 mše sv. za rodiče Mejzlíkovy, Jandovy, Jaroslava Kadlece 
 a vnučku a za Josefa Navrátila o. L. Sz.
Velikonoční čtvrtek 28. 4.
 7.00 mše sv. za Annu Šrolerovou, rodiče a bratra o. L. Sz.
18.00 mše sv. na poděkování Pánu Bohu za 60 let 
 společného života  o. L. Sz.
Velikonoční pátek 29. 4.
8.00 mše sv. za manžela Emila Homolu, za rodiče Josefa 
 a Filipínu Homolovy, Františka a Marii Nožičkovy 
 a rodiče Vlčkovy o. L. Sz.
16.30 mše sv. za Tomáše Čecha ze Skleného 
 a Františku Čechovou o. T. H.
Velikonoční sobota 30. 4.
 7.00 mše sv. za rodiče Oulehlovy, jejich rodiče, sedm bratrů 
 a za Boží pomoc a ochranu pro rodinu Oulehlovu o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Františka Filipa a celou rodinu o. M. P.
Neděle 1. 5. – 2. velikonoční neděle – neděle Božího milosrdenství
 7.30 mše sv. za Květoslava Pychu, rodinu a děti o. M. P.
 9.00 mše sv. za vnuka Davida, rodiče Žundálkovy 
 a Šanderovy o. M. P.
18.00 mše sv. za Stanislava Jiráka, Antonína Jana, děti 
 a na vlastní úmysl  o. L. Sz.
 7.15 pěší pouť do Oslavice
 8.45 Oslavice – poutní mše sv. o. L. Sz.
 9.45 televizní přenos blahořečení Jana Pavla II. z Říma
 a po něm požehnání s Te Deum.

Farní oznámení
Ve velikonočním oktávu v pátek nebude ani adorace ani odpolední zpověď. 
V sobotu v 18.30 bude příprava na křest rodičů a v 19.30 bude 4. příprava 
na manželství. Ve středu a sobotu budou přípravy na 1. svaté přijímání a ve 
středu v 18.00 bude náboženství pro mládež. Ve čtvrtek po večerní mši sv. 
bude teologická hodina. V neděli 1. 5. bude církev prožívat blahořečení 
papeže Jana Pavla II. V naší farnosti chceme ten den prožít společně na 
pouti do kaple Božího milosrdenství v Oslavici. V 7.15 bude zahájení pěší 
poutě z náměstí, v Oslavici v 8.45 bude mše sv. Potom společně budeme 
sledovat televizní přenos z Říma. V poledne poděkujeme Bohu za nového 
světce. Tento den, 1. 5., nebude v 10.30 mše sv. v kostele sv. Mikuláše.

Farní oznámení pro Bory a okolí
Neděle 1. 5. – 2. velikonoční neděle – neděle Božího milosrdenství
10.00 Horní Bory mše sv.za rodinu Křížovu, Zelených, manžela 
 a sourozence o. M. P.
                                                                                  -P.LSz-
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Situace v České republice
Krádeže vozidel jsou 

v České republice na den-
ním pořádku. V loňském 
roce jich bylo odcizeno přes 
12 000, tj. každých 40 minut 
jeden vůz. Situace s kráde-
žemi motorových vozidel je 
v České republice natolik 
vážná, že se jí od roku 2009 
začal zabývat Útvar pro 
odhalování organizovaného 
zločinu služby kriminální 
policie a vyšetřování. Dů-
vodem pro tuto změnu byl 
vysoký stupeň organizova-
nosti pachatelů. Enormně 
se zvýšily krádeže vozů 
na objednávku přesahující 
jednotlivé kraje a země. 
Objevila se provázanost 
profesionálních skupin se 
zahraničím. S otevřením 
schengenského prostoru 
se riziko odhalení krádeže 

např. luxusních aut snížilo. Takže z bagatelních krádeží máme dnes před 
sebou organizovaný zločin.

Důležitá je prevence
Každý majitel automobilu by se měl postarat o zabezpečení svého vozu 

a nedávat příležitost k jeho odcizení. Na trhu najdeme celou škálu produk-
tů, kterými si majitelé mohou ochránit svůj vůz. Obecně platí, čím více 
typů zabezpečení, tím nižší riziko spojené s krádeží vozidla. Ideální je 
kombinace mechanického zabezpečení pevně spojeného s vozidlem spolu 
s elektronickým či identifi kačním systémem. Když vedle sebe parkuje 
pět aut, tak si zloděj zaručeně vybere to, které není zabezpečené. Každý 
krok v zabezpečení snižuje riziko odcizení.

Doporučujeme – CONSTRUCT

Mechanické zabezpečení vozidel proti krádeži CONSTRUCT je český 
výrobek, který znemožňuje odcizení aut již 20 let. Masivní bezpečnostní 
systém je pevně spojen s vozidlem pomocí bezpečnostních trhacích šrou-
bů. Překonání mechanického zabezpečení CONSTRUCT je proto takřka 
nemožné. Jeho demontáž je nejen náročná na čas i vybavení, ale také 
způsobuje značný hluk, čímž by na sebe mohl zloděj při krádeži upozor-
nit. U mechanických převodovek blokuje CONSTRUCT zařazený zpětný 
převodový stupeň, u automatických převodovek polohu Parkování.

Vývojové oddělení společnosti klade důraz na vysokou úroveň bez-
pečnosti. Zabezpečení musí splňovat přísné požadavky na konstrukci, 
funkčnost a celkové provedení. Odolává tepelným a chemickým vli-
vům, použitý materiál se nestává křehkým ani po podchlazení tekutým 
dusíkem. Jeho účinnost není závislá na stavu autobaterie ani na jiných 
funkcích vozidla.

Velký důraz je kladen na zámkovou vložku, která je jednou 
z nejexponovanějších částí v případě napadení. Zámková jednotka je 
vybavena základní řadou s pěti hlavními stavítky a vnitřní stavítkovou 
řadou a dále doplňkovými bočními stavítky. Propracovanou konstrukci 
není možné překonat pomocí známých destruktivních metod (např. vy-
tržením jádra vložky), stejně tak jako pomocí metod nedestruktivních 
(např. metoda Bump-key). Zámková vložka splňuje podmínky norem 
ČSN EN 1303 a ČSN EN 1627 a vyhovuje nejvyšší třídě bezpečnosti 
evropských norem.

Vzhledem k vysoké kvalitě zabezpečení CONSTRUCT nabízí výrob-
ce prodlouženou záruční lhůtu. V případě dodržení podmínek ročních 
kontrol, které jsou potvrzeny v záruční a servisní knížce, se záruční doba 
prodlužuje až na 5 let od data montáže do vozidla.

Mechanické zabezpečení CONSTRUCT získalo za dobu své existen-
ce řadu významných ocenění. Jeho kvalitu zohledňují také pojišťovny 
a leasingové společnosti, které poskytují při jeho instalaci do vozidla 
slevy na pojistném.

Kromě klasického zámku řadicí páky CONSTRUCT nabízí výrobce 
i dva další produkty, poloautomatické elektromechanické zabezpečení 
SAFETRONIC a mechanický systém blokace činnosti převodovky spolu 
se zámkem kapoty s názvem CONSTRUCT 3 SYSTEM.

CONSTRUCT v datech a číslech
Je to již neuvěřitel-

ných 20 let, co se stala 
česká značka CON-
STRUCT synonymem 
pro mechanické zabez-
pečení vozidel proti 
krádeži. Stejně jako 
„lux“ je vysavačem 
a „xerox“ kopírkou, mít 
„construct“ znamená 
mít dobře zabezpečené vozidlo.

Skupina CONSTRUCT prošla za dobu své existence řadou změn. 
Zpočátku výroba produkovala přibližně 100 ks měsíčně, současná kapa-
cita výrobního závodu přesahuje 10 000 ks mechanického zabezpečení 
CONSTRUCT. Na úspěchu značky CONSTRUCT se dnes podílí více 
jak 130 zaměstnanců.

Společnost se z důvodu růstu dvakrát stěhovala do větších prostor, 
naposledy v roce 1998 do areálu Františkov ve Velkém Meziříčí. Ve stej-
ném roce otevřela novou pobočku v Praze, kam se postupem času přestě-
hovalo vedení obchodu a marketing. O rok později byla založena dceřiná 
společnost CONSTRUCT Slovakia v Bratislavě. Expanze do zahraničí 
však začala již v roce 1997. Podíl tuzemských a exportních prodejů se 
v průběhu několika let razantně změnil. V roce 2007 přesáhl export dvě 
třetiny celkové produkce a tato převaha trvá dodnes. CONSTRUCT se 
přednostně zaměřuje na trhy východní Evropy, kde již několik let uplat-
ňuje své jedinečné zkušenosti v oblasti zabezpečení vozidel. Rok 2006 
byl počátkem expanze na mimoevropské trhy. Skupina CONSTRUCT tak 
naplňuje svou vizi být jedničkou na trhu s mechanickým zabezpečením 
vozidel proti krádeži nejen na evropském trhu.

Za 20 let existence bylo vyrobeno téměř 2 000 000 kusů mechanického 
zabezpečení CONSTRUCT. Miliontý kus byl vyroben v květnu 2007, 
další půlmilion spatřil světlo světa o pouhé dva roky později. Tato čísla 
dokazují období nečekaně úspěšných obchodních výsledků, kterým sku-
pina CONSTRUCT procházela v letech 2007 a 2008.

Hlavním tématem let 2009 a 2010 však bezpochyby byla globální 
ekonomická krize, jejíž následky zasáhly nejen nejdůležitější exportní 
trhy skupiny, ale také trh tuzemský. Náhlý prudký pokles prodejů vozidel 
a s  tím i spojený pokles prodejů produktů CONSTRUCT o více než 60 % 
přiměl vedení společnosti k náhlým opatřením. Jedním z nevyhnutelných 
kroků bylo omezení počtu převážně výrobních pracovníků a posílení out-
sourcingu. Skupina CONSTRUCT se dále zaměřila na zvyšování kvality 
a vývoj nových výrobků. Zintenzivnila rovněž své aktivity směřující 
k otevření nových trhů.

Díky silnému postavení značky CONSTRUCT na trhu však skupina 
překonala toto náročné období a za rok 2010 se může opět chlubit nárůs-
tem prodejů o 35%.

CONSTRUCT, to je již 20 let boje proti krádeži motorových vozidel
VELKOMEZIŘÍČSKO – PŘÍLOHA CONSTRUCT (placená prezentace)

V roce 2011 se CON-
STRUCT stal iniciáto-
rem společného projektu 
Policie ČR, Ministerstva 
vnitra ČR a oborových 
organizací zaměřeného 
na zvýšení prevence 
krádeží motorových 
vozidel v České repub-
lice, na kterém se podílí 
také společnost CON-
STRUCT. Cílem pro-
jektu Rok zabezpečení 
vozidel je upozornění na 
rizika odcizení vozidel 
a seznámení motoristů 
s možnostmi a způsoby 
zabezpečení vozidel pro-
ti krádežím. Celá akce je 
podpořena informační 
brožurou a obsáhlými 
webovými stránkami
www.rokzabezpecenivozidel.cz.

S partnery projektu se 
můžete setkat na oboro-
vých výstavách a dal-
ších akcích pořádaných 
ve spolupráci s Policií 
ČR a městskými poli-
ciemi.

Produkty CONSTRUCT
Mechanické zabezpečení vozidel proti krádeži CONSTRUCT není 

třeba podrobně představovat. Jde o zámek řadicí páky, který blokuje 
zařazený zpětný převodový stupeň (či polohu Parkování) již 20 let. Je 
vyroben z vysoce kvalitních a odolných materiálů a využívá originální 
technické řešení.

Majitelé vozidel vy-
bavených mechanic-
kým zabezpečením 
(MZ) však nejsou dů-
slední a toto zařízení 
nezamykají pokaždé, 
když odejdou z vozu. 
Zabezpečení se pak 
stává neúč inným. 
P ro t o  společnos t 
CONSTRUCT, vý-
robce mechanického 
zabezpečení vozidel 
proti krádeži, vyvinu-
la nový typ zabezpe-
čení, které je poloau-
tomatické a zamyká 

řadicí páku bez obsluhy. SAFETRONIC je elektro-mechanické zabezpe-
čení vozidel proti krádeži, které se odemyká pomocí bezkontaktního čipu 
a zamyká se automaticky pouze zařazením zpátečky a vytažením klíčku ze 
zapalování. V interiéru není zařízení vidět, umístění bezkontaktní čtečky 
zná pouze majitel vozidla. Už se vám tedy nemůže stát, že opustíte auto 
bez toho, aby bylo uvedeno v činnost MZ CONSTRUCT.

Novinkou z produktové řady CONSTRUCT je pak mechanické zabez-
pečení CONSTRUCT 3 SYSTEM, které představuje zcela revoluční 
řešení blokující činnost převodovky s možností kombinace se zámkem 
kapoty. CONSTRUCT 3 SYSTEM je vybaven patentovanou zámkovou 
technologií, která využívá originální technické řešení. Blokační zaráž-
ka zámku převodovky znemožňuje pohyb úhlové páky, a tím vyřazení 
zpětného chodu vozidla. Současně zajíždí blokační zarážka zámku ka-
poty do oka, které je umístěno na kapotě, a znemožňuje tak její otevření. 
V současnosti roste počet krádeží zařízení pod kapotou, zejména drahých 
xenonových světel, čemuž tento bezpečnostní systém dokáže zabránit.

Text a foto: CONSTRUCT CZECH a.s.

Vzorovou prezentaci sestavila ing. Ivana Horká. Máte-li 
o tuto formu celostránkové placené propagace vaší or-
ganizace zájem, zavolejte na tel. číslo 732 203 787 nebo 
739 100 979.                                                         -ivh-

Více informací najdete na www.construct.cz.

Obchodní ředitel fi rmy Michael Picka ukazuje certifi kát k prvnímu zámku 
Construct, který byl vyroben pro český vůz Škoda Favorit před dvaceti 
lety.                                              Foto: archiv týdeníku Velkomeziříčsko

Firma Construct zaměstnává v současné době 
na 130 zaměstnanců. Snímek pochází z výrobní 
haly ve Velkém Meziříčí. 

Foto: archiv týdeníku Velkomeziříčsko



■  P r o d á m  b a b e t u .  Te l . : 
737 141 612.
■ Motorovou sekačku MF – 70 + 
náhradní. 15 ks železné trubky na 
plot – délka 250 cm. Cena dohodou. 
Tel.: 739 083 414.
Koupím
■  O d h l á š e n é  a u t o .  Te l . : 
604 753 297.
■ Kočár pro dítě z 50. let „ko-
šatinku“ v dobrém stavu. Tel.: 
724 432 121.
■ Suchozemskou želvu. Tel.: 
777 145 277.
■ Stropní hrazdu a lavici na ben-
chpress. Tel.: 736 747 746.
■ Náhradní díly na Suzuki Sa-
murai. Tel.: 737 141 612.
Nemovitosti
■ Prodám garáž na ul. Družstevní 
ve Velkém Meziříčí, el. 220 V. Tel.: 
737 884 643.
■ Koupím zahradu, chatu na Faj-
tově kopci. Tel.: 725 784 109.

■ Koupím k soukromým účelům 
pozemek ve volné krajině. Nevadí 
rokle, svah ani porost, velikost 5–10 
tis. m2. Tel.: 731 447 196.
■ Koupím pozemek na stavbu 
rodinného domu ve Velkém Me-
ziříčí nebo blízkém okolí. Platba 
v hotovosti. Tel.: 724 658 882.

■ Prodám nový mezonetový byt 
(92,3 m2) v lokalitě Hliniště ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 731 510 813.
■  Prodám řadov ý R D 4+1 
v Bobrové. S garáží, koupelna, 
ústřední topení. 1,5 mil. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Prodám byt 3+1 ve Velkém 
Mez iř íč í ,  R K nevolat!  Tel .: 
725 695 624.
■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč – 
Domky nebo Dolní Radslavice, ve-
likost kolem 500 m2. Předem děkuji 
za nabídky na tel. 723 241 888.
■ Prodám cihlový byt 2+1 s lod-
žíí v osobním vlastnictví na ulici 
Bezručova ve VM. Cena dohodou. 
Volejte mezi 17.–19. hodinou na tel.: 
773 586 691.
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Prodám
■ Nákladní automobil Berlingo 
1,4, r. v. 2004. Cena dohodou. Tel.: 
605 291 120, 737 716 527.
■ Polystyren 2,4 a 5 cm za 50 % 
nebo dohodou. Dále pěkné dřevěné 
vchodové dveře 90 pravé, velmi 
levně. Tel.: 776 888 339.
■ Různé díly komínů, např. ci-
ko-dekor, průduch průměr 2×200, 
levně. Tel.: 776 611 016.
■ Dvě dětská horská kola, vel. 
24" pro věk 7-11 let. V dobrém 
stavu. Cena 1.200 Kč/kus. Jedno 
dětské kolo brzděné šlapátky pro 
věk 5–7 let. Cena 1.000 Kč. Tel.: 
605 909 993.
■ Seno. Balík za 20 Kč. Tel.: 
606 716 187.
■ Sady kol na Ford Mondeo, 
185/14, sada zimních a sada letních. 
Na Fiat Uno 155/13 sadu zimních 
kol a sadu letních kol. Prahy na Fiat 
Uno, zadní lemy a plech pod hrdlo 
nádrže. Dále prodám kompresor 
domácí výroby + sbíječky, vrtačku. 
Tel.: 737 421 130.
■ Zahradní bazén Mountfi eld, 
průměr 3,6 m, výška 1,1 m. 4 roky 
starý, cena 4.500 Kč včetně pískové 
fi ltrace. Tel.: 602 521 565.
■ Fasádní silikonovou omítku 
pastelově zelenou 170 kg, zrni-
tost 1,5 mm asi na 75 m2. Cena 
30 Kč/kg. Tel.: 603 811 623.
■ Výklopná garážová vrata se 
vstupními dveřmi. Výška 2 m, 
šířka 2,4 m. Dále sekačku lištovou 
– š. 95 cm tera. Decimální váhu 
na pytle. Kameru Samsung levně. 
Sedm let starší počítač + tiskárnu se 
skenerem. Tel.: 606 157 522.
■ Vodorovný soustruh, točný prů-
měr 260 mm, točná délka 850 mm, 
výrobce Maďarsko, rok výroby 
1973. Tel.: 722 660 299.
■ Na Škodu Felicii a Škodu Favo-
rit veškeré náhradní díly, vše levně. 
Tel.: 608 034 567.
■ Stavební vrátek, kompletní 
výška 10 metrů (motor, plošina, 
vodicí trámy, kladky). Cena 5 tisíc 
Kč. Tel.: 608 401 132.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Do 48 hodin vyplatíme i exekuce, 
hypotéku a další vaše dluhy.
Volejte zdarma 800 100 576.

PRODÁVÁME
24TÝDENNÍ NOSNICE.
A. Novotný, Hrbov 42,

tel.: 604 707 728, 566 523 772.

Podnikání i práce z domu
www.pracujtejinak.cz

Kvalifi kační předpoklady: – SŠ
 – administrativní praxe
 – práce na PC
 – AJ slovem i písmem
 – aktivní řidič osobního
  automobilu
Kontaktní osoba Veronika Dočkalová, tel.: 566 523 670, e-mail: alpa@alpa.cz

ALPA, a. s.
přijme do pracovního poměru

referenta obchodního oddělení.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17,

nabízí k pronájmům 
následující prostory:

Salonek
v 1. patře naproti restauraci, kapacita max. 40 osob (vhodný k pořádá-
ní abiturientských srazů, rodinných oslav, slavnostních i smutečních 
hostin, prezentačních a předváděcích akcí apod.).

Učebna velká
2. patro, kapacita max. 30 osob.

Malá učebna
2. patro, kapacita max. 15 osob.
(prostory vhodné k uspořádání školení, přednášek, pracovních po-
rad, seminářů, kurzů apod.) – variabilní uspořádání dle požadavků 
zákazníka.

Koncertní sál
koncertní, přednáškové a konferenční uspořádání – max. kapacita 
120 osob (vhodný k zasedání valných hromad, pořádání konferencí, 
seminářů, oslav, svatebních hostin s možností obsluhy z restaurace, 
realizaci rautů, koncertů apod.), k dispozici bar, koncertní křídlo.

Kinosál
max. kapacita 284 míst, pódium o rozměrech 7×3,5 m
(vhodný k pořádání koncertů, besed, přednášek, konferencí, divadel 
pro děti).

Malá scéna – loutkové divadlo
max. kapacita 100 osob,
(prostory vhodné k přednáškám, seminářům, besedám, netradičním 
divadelním formám apod.).

Velký sál
max. kapacita – konferenční uspořádání 250 míst, společenské s ta-
nečním parketem 380 míst (vhodný pro plesy, přednášky, konference, 
fi remní akce, koncerty, větší rodinné oslavy apod.).

K prostorám nabízíme tyto služby:
catering dle požadavku zákazníka (coffee break, obědy, rauty atd.)
Ozvučení, osvět-
lení, dataprojek-
ce. Připojení na 
internet. Akce 
na klíč (kulturní 
program apod.). 
Propagace (výlep 
plakátů, týdeník 
Velkomeziříč-
sko).

Podrobnější in-
formace:
Miloslav Čech, tel. 566 782 005,
pronajem@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz            -prog-

Přijmeme
svářeče a zámečníky
– nástup možný ihned
– 1 směnný provoz
– pouze s platným svářečským 

průkazem
Kontakt:
tel.: +420 725 583 872
EURO BAGGING, s. r. o.
Průmyslová 2082
594 01 Velké Meziříčí

Pronájem
■ Pronajmu byt 3+1 (86 m2) blízko 
centra. Nájem 5.500 Kč + náklady. 
Volný od 1. 6. Tel.: 777 005 231.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici 
Bezručova. Cena Kč 4.000 + in-
kaso. Byt volný od 1. 7. 2011.  Vo-
lejte mezi 17.–19. hodinou na tel.: 
773 586 691.
Daruji

■ Labradora Artuše. Daruji 
z vážných osobních důvodů pouze 
do dobrých rukou a dobrých 
podmínek (nejlépe domek se za-
hradou) 4letého hnědého labradora, 
slyšícího na jméno Artuš. Je krásný, 
opečovávaný, potřebuje pozornost 
a člověka, který se mu bude věno-

Zubní
pohotovost

Sobota 30. 4. MUDr. Olga Se-
merádová, Palachova 35, Žďár 
nad Sázavou, tel.: 566 627 298. 
Neděle 1. 5. MUDr. Jitka Kel-
lerová, Žďárská 73, Nové Měs-
to na Moravě, tel.: 566 618 060. 
Před vyhledáním stomato-
logické pohotovosti je nutné 
telefonicky ověřit, zda nebyly 
služby prohozeny. 

Zdroj: http://www.nnm.cz

Vysvědčení bude brzy!
Doučím FYZ, MAT a zákl. 

AJ. Pomohu zlepšit známky. 
Út a ne odpoledne.
Tel.: 774 621 703.

Dostali jste se do fi nanční tísně?
Vykoupíme vaši nemovitost, vy-
platíme vaše exekuce popř. jiné 
pohledávky. Peníze i do 24 hodin, 
platíme hotově. Tel.: 737 657 694.

Kukátkář Rudolf Dočkal
Před 135 lety, 11. 4. 1876, se ve 

Velkém Meziříčí na Horním Městě 
u Dočkalů narodil syn Rudolf. Již 
jako malý ztratil otce, a tak, ač 
měšťanský syn, s matkou i dvěma 
staršími sourozenci žili v bídě. 
Brzy se musel živit sám. Pracoval 
jako notářský úředník a potom 
v tiskárně a knihkupectví u Šašků. 
Po návratu z 1. světové války prodal 
rodný dům, aby mohl vyrovnat dlu-
hy, a zakoupil si domek čp. 1 před 
Dolní branou, kde si zřídil vlastní 
papírnický obchod.

Jeho zájem o dějiny rodného 
města ho přivedl k psaní. V letech 
1946–1948 vydal šest svazků Kuká-
tek, kde zveřejnil různorodý vlasti-
vědný materiál a lidové pověsti, ale 
také svoje vlastní vzpomínky a bás-

ně. Cenné jsou především vzpomínky na běžný život Horního Města v po-
slední čtvrtině 19. století, na jednotlivé domy a jejich obyvatele. Historické 
údaje čerpal z Vlastivědy moravské od Augustina Kratochvíla. Přestože 
jeho údaje nejsou vždy exaktní, rozhodně se zasloužil o zvýšení povědomí 
„Medříčáků“ o historii města. Rudolf Dočkal zemřel 31. března 1960 ve 
Velkém Meziříčí.                                               -ripp- foto: archiv muzea

Průmyslová 2086, 594 01 Velké Meziříčí
www.eurowagon.cz
hledá vhodné kandidáty na pozice:

◘ ZÁMEČNÍK
◘ TRUHLÁŘ
◘ VODOINSTALATÉR
Požadujeme: * profesní kvalifikace * 
praxe v oboru * aktivní přístup
Náplň práce: * montáž interiérových 
prvků mobilních buněk
Nabídky na e-mail: eurowagon@euro-
wagon.cz, více na tel.: 564 408 080.

vat přísně, ale s láskou. Je trochu 
dominantní k ostatním psům, ale 
radostný a poslušný, pokud máte 
autoritu. Tel.: 724 689 444.
Různé
■ Upeču různé druhy cukroví na 
svatby a oslavy. Tel.: 603 486 635.
■ Hledám instruktory alpi-
ningu a bosu. Více info na tel.: 
603 316 301.
Seznámení
■ Najdu ženu drobné postavy, 
která nechce děti, ale nechce zůstat 
sama jako já, 38letý muž bez závaz-
ků? Tel.: 604 413 706.

Muzikoterapie se Svatavou Drlíčkovou 
a Gendosem Čamzyrynem v Borech

Pokud máte nějaké zdravotní problémy nebo si jen tak chcete krásně 
odpočinout, přijďte 3. 5. a 31. 5. do zasedací místnosti obecního úřadu 
v Borech, od 19.30 hodin. Setkání je vhodné pro všechny generace, 
vstupné 150 Kč.                                                                    Text a foto: -bk-

Novinky pro čtenáře i inzerenty
Upozorňujeme čtenáře na novinky, které od prvního dubna náš 
týdeník nabízí. Vzhledem k tomu, že máme v tištěném vydání ome-
zený prostor a článků, které čekají na zveřejnění, neustále přibývá, 
rozšířili jsme nabídku. Přidali jsme na naše webové stránky (www.
velkomeziricsko.cz) dvě nové rubriky – Rozhovory a Příspěvky 
čtenářů. Tam si můžete přečíst materiály, které se do tištěných novin 
v plné verzi nevešly. O které příspěvky půjde vás budeme průběžně 
informovat v tištěném týdeníku. Další změnu zaznamenala pravá 
strana webových stránek našeho týdeníku, kde se nachází nově 
prostor pro reklamu. Možnost umístění banneru ZDARMA na 
webu Velkomeziříčska má každý inzerent, který si u nás objedná 
fi remní inzerát do tištěných novin. Pokud by měl někdo zájem pouze 
o banner na webu, bude zpoplatněn dle našeho ceníku. Více informací 
získáte přímo v redakci nebo na telefonním čísle 566 782 009 nebo 
na mobilu 739 100 979, 732 203 787.

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka týdeníku Velkomeziříčsko



Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že páté představení di-
vadelní sezony 2010–2011 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O 
(platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 11. 5. 2011 od 19 h
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KINO JUPITER CLUB
DUBEN – KVĚTEN 2011

Blahopřání

Vzpomínky

* * * Plán přednášek
Vlastivědné a genealogické společnosti, o. s. při Jupiter clubu na  kvě-
ten až červen 2011 vždy v úterý od 14.30 hodin, vestibul kina JC

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší

10. 5. přednáška Osobní vzpomínky Albína Janoušková
  na prof. Bedřicha Krejčího
14. 6. přednáška Mongolsko Mgr. Miloslav Lopaur
21. 6. přednáška Haiti Mgr. Jaroslav Pazdera

Napínavý příběh této hry, která patří k tomu nejlepšímu, co bylo v detektiv-
ním žánru pro divadlo napsáno. Rozluštění této záhady je nečekané a šokující.
Upozornění: Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin. Prosíme 
přijďte včas!

Klub Parkinson organizuje

Letovisko Rimini, hotel Trinidad, termín 26. 8. – 2. 9. 2011. Návštěva 
San Marina a Benátek. Vhodné pro dříve narozené a invalidy. Plná penze 
All inclusive. Cena 6.000 Kč. Přihlášky do 15. 5. 2011. Bližší info na tel.: 
777 606 471, Čestmír Čermák st., Uhřínov 2. 

Středa 27. 4. v 19.30 hodin
DĚCKA JSOU V POHODĚ
Film vypráví o dvou dětech, jejich dvou matkách-lesbičkách a otci, který 
daroval sperma na umělé oplodnění. Chlapec a dívka se jednoho dne roz-
hodnou vyhledat svého biologického otce a začlenit ho do svého běžného 
života, který pro ně jejich matky vybudovaly. Režie: Lisa Cholodenková. 
Hrají: A. Beningová, J, Mooreová, M. Ruffalo, M. Wasikowska, J. Hutcher-
son. Film USA. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 60, 62 Kč 106 minut
Čtvrtek 28. 4. v 19 hodin
Filmový klub
ČTYŘI LVI
První „džihádská“ černá komedie. Parta potenciálních teroristů 
plánuje útok, při kterém má protéct mnoho krve. Jen se nemů-
žou shodnout, čí krev by to měla být. Síla fi lmu s prvky černého humoru 
spočívá v nejednoznačnosti i podvratnosti, s jakou využívá stereotypy 
muslimů, britských politiků i fanatiků jakéhokoli druhu. O sebevražed-
ných atentátech se tu hovoří stejně bezelstně jako o příběhu fi lmu Lví 
král. Humor nevyplývá jen z účelně pointovaných situací či široké palety 
exotických nadávek, ale i z precizní charakterizace postav. Ty snímek 
představuje jako nebezpečné nejen pro britskou společnost, ale především 
pro ně samé. Komedie, drama Velká Británie, 2010. Režie: Christopher 
Morfi a. Mládeži přístupný od 15 let. Původní znění, české titulky.
Vstupné: 49, 75 Kč 101 minut
Středa 4. 5. v 18.30 hodin
FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
V novém Fimfáru jsou vedle tradičních fi mfárovských tvůrců (tandem 
Vlasty Pospíšilové a Petra Poše) úplně mladí, začínající tvůrci, pro které 
je to příležitost prokázat svůj talent a ukázat poprvé svoje nadání divá-
kům ve všech českých kinech i v zahraničí. Vedle Jana Wericha tentokrát 
uslyšite např. Otu Jiráka, Jiřího Macháčka, Miroslava Krobota, Romana 
Říčaře nebo Miroslava Vladyku. Stručně o nových pohádkách: V pohádce 
Jak obři na Šumavě vyhynuli se štáb fi lmového týdeníku vypraví do 
šumavských hvozdů odhalit pravdu o tom, zda tam opravdu žijí nebo 
nežijí obři, hrající pradávnou hru „na většího“. V pohádce O kloboučku 
s pérkem sojčím má král tři syny, zavolá si ale pouze dva, neboť syna 
Honzu nikdo nebere vážně. Vysoko v horách si zapomněl klobouček se 
sojčím pérkem a teď se mu po něm ve stáří zastesklo. Nejdelší pohádka 
Rozum a Štěstí řeší kardinální otázku, zda se dá žít bez Rozumu nebo 
bez Štěstí. Když pak spolu pan Rozum a pánisko Štěstí uzavřou sázku, 
rozhodnutí o jejich nepostradatelnosti má potvrdit hloupý pasák prasat 
Ludvík. Režie K. Dufková. Rodinný loutkový fi lm. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 75 minut
Pátek 6. 5. v 19.30 hodin
NICKYHO RODINA
Film o tom, jak příklad jednoho člověka i po 70 letech dokáže inspirovat 
lidi a měnit dnešní svět. Nový fi lm Matěje Mináče vypráví dosud neznámé 
osudy „Wintonových dětí“. Dokumentární drama. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 102 minut
Sobota 7. 5. v 19.30 hodin
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
K vysněné práci dostala dvě noční můry. 
Režie: Roger Michell. V hlavní roli R. McAdamsová, N. Bean, H. Ford, 
J. Davidson, D. Kratinová. Komedie USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 107 minut
Středa 11. 5. v 19.30 hodin
ODCHÁZENÍ
Režie Václav Havel. Hrají: J. Abrhám, D. Havlová Veškrnová, E. Ho-
lubová, V. Chramostová, O. Kaiser, J. Dušek, T. Vilhelmová, J. Budař, 
J. Lábus, J. Macháček, S. Zindulka, B. Seidlová, I. Uhlířová, M. Krobot, 
J. Bartoška. Komedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 76, 78 Kč 94 minut
Pátek 13. 5. v 19.30 hodin
BIUTIFUL
V hlavní roli J. Bardem, M. Álvarez, H. Bouchaib, G. Estrella, E. Fernández. 
Drama Španělska, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 148 minut

Vydejte se s námi na Cestu za kvá-
kajícím bratrstvem v pátek 6. května 
2011. Začínáme v 18 hodin vyprávě-
ním a promítáním Vlastislava Káni ze 
života obojživelníků v budově střediska 
Ostrůvek. Pro zájemce o pozdně večer-
ní exkurzi bude v 19.30 hodin přistaven 
autobus, který nás zaveze do mokřadů 

v okolí Velkého Meziříčí. Předpokládáme návrat kolem 23. hodiny.
Vezměte si s sebou terénní oblečení, gumáky, baterku, případně fotoa-

parát.                                                 Mgr. Marie Zichová, SEV Ostrůvek

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek ve 
spolupráci s Českou společností ornitologickou vás 
zve na procházku okolím Velkého Meziříčí, ten-
tokráte zaměřenou na ptactvo. Projdeme se kolem 
Netínského a Závistského rybníka, polní cestou do 
Mostišť a zpět do Velkého Meziříčí. Čeká vás povídání o ptácích, jejich 
pozorování a určování. Délka trasy je 11 km.

Sraz v neděli 1. května v 7.20 hodin na autobusovém nádraží, stano-
viště č. 2. Svezeme se autobusem v 7.30 hodin do Netína, odtud budeme 
pokračovat pěšky.

S sebou si vemte dalekohled, turistické oblečení dle počasí, svačinu 
a dobrou náladu.                                 Mgr. Alena Ruxová, SEV Ostrůvek

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2011
Pozor změna!
Z technických důvodů neuvedeme divadelní hru 
„Půldruhé hodiny zpoždění“. Náhradním titulem je

kterou uvádí Studio DVA.
Středa 4. května 2011 v 19.30 hodin
Je půlnoc. Hodina pravdy. Hodina, kterou si ON a ONA vybrali pro 
uspořádání vzájemného zúčtování. Hrají Karel Roden a Jana Krausová. 
Platí permanentky jaro 2011. Jednotlivé vstupné: 290 Kč.

Dne 28. 4. 2011 oslaví 
manželé 
Marie 
a Ludvík 
Svobodovi
diamantovou svatbu.

Do dalších let
společného života hodně 
zdraví a osobní pohody

přejí dcery Marie 
a Jana s rodinami. 

Zlatá svatba!
Dne 29. 4. 2011 oslaví 
50 let společného života 
manželé
Sekničkovi
z Kochánova.

Hodně štěstí,
zdraví a lásky

do dalších
společných let přejí 

děti s rodinami. 

Dnes, 27. 4. 2011, slaví své 60. na-
rozeniny pan
Jaroslav Hladík
z Laviček. 

Hodně zdraví, štěstí a životního 
optimismu obětavému tátovi, 
dědovi, hasiči a včelaři přejí 
manželka a děti s rodinami. 

Kdo Tě znal, vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nezapomene.
Dne 28. dubna 2011 uplyne 10. vý-
ročí, kdy nás navždy opustil pan 
Otakar Teplý. 

Vzpomínají manželka, 
syn a dcera s rodinou. 

Na večer, když slunce zemi opustilo,
Tvoje srdce se navždy zastavilo. 
Odešla jsi tichou tmou,
tiše s bolestí svou.
Dne 28. dubna uplyne první smutný 
rok, co odešla bez slůvka rozloučení 
naše milovaná manželka, maminka 
a babička, paní
Marie Kubišová
z Velkého Meziříčí.

S láskou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manžel

a synové s rodinami. 

Čas plyne,
ale bolest v srdci zůstává. 
Dne 29. dubna 2011 uplyne již 
9 let, co nás navždy opustil tatínek 
a dědeček, pan
František Matula
z Dobré Vody.

Stále vzpomíná syn 
a dcera s rodinami a vnoučata.

Kytičku květů na Tvůj hrob dáme, 
se slzami v očích stále vzpomínáme. 
Dne 1. 5. 2011 vzpomeneme 2. smut-
né výročí, kdy nás opustil manžel, 
tatínek a dědeček, pan 
Vilibald Šula
z Měřína.

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

Dovolujeme si vás pozvat na zahájení výstavy dětských děl s názvem

kterou pořádá orga-
nizace Mateřská ško-
la Velké Meziříčí 
ve spolupráci s Ju-
piter clubem, s. r. o. 
Velké Meziříčí.
Slavnostní zahájení 
výstavy proběhne 
v sále kina JC ve Vel-
kém Meziříčí, dne 
4. 5. 2011 v 15 ho-
din a bude spojeno 
s vystoupením dětí 
z místních MŠ.
Výstava potrvá od 4. 5. do 6. 5. 2011. Těšíme se na vaši účast.
Vystavují:



Číslo 17 27. dubna 2011 strana 8

AKCE JUPITER CLUBU VÝSTAVY

Pátek 29. dubna 
2011 v 19.30 hodin 
na velkém sále JC.
Vstupné: 330 Kč . 
Prodej na program. 
oddě lení JC, te l .: 
566 782 004 (001).
Změna programu vyhraze-
na! Info tel.: 724 399 474.

Každý čtvrtek I. kurz od 18.30 do 19.30 hodin, II. kurz od 19.30 
do 20.30 hodin, velký sál JC. Od 15 let – neomezeně.
Lektor Jiří Bánovský z Taneční školy STARLET z Brna.
Předplatné 6 lekcí 360 Kč/60 Kč, 1 lekce
Jsou určeny termíny, výhoda 1 lekce zdarma.
Nelze odhlašovat, můžete za sebe poslat  náhradníka. Jed-
notlivé vstupy za 80 Kč/1 lekce. 

Předprodej probíhá v Jupi-
ter clubu na program. oddě-
lení, tel.: 566 782 004 (001). 
www.concentus-moraviae.cz

Účinkují:
Daniela Demuthová – zpěv
Zbyňka Šolcová – harfa
Žofi e Vokálková – fl étna
Koncertní sál JC
středa 27. dubna 2011, v 19 hodin.
Vstupné: dospělí 140 Kč, důchodci a studenti 120 Kč, prodej vstupenek 
na program. oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001), www.jupiterclub.cz, 
změna programu vyhrazena.

s programem

► neděle 12. 6. – Zuzana Lapčíková Kvintet
v 19.30 hodin v Jupiter clubu 

► pátek 24. 6. – Komorní seskupení ve složení Martina Bačová 
(housle), Petr Verner (viola), Tomáš Jamník (violoncello) 
a Slávka Pěchočová (klavír)
v 19.30 hodin v zámecké jídelně

Jupiter club, s. r.o. a místní rybářská organizace Moravského rybář-
ského svazu si vás dovolují pozvat na

Iva Doleželová, Tomáš Dufek, František 
Dvořák, Milan Fleck, Jiří Kaman, Jiří Mateja, 
Bára Najmanová, Rosťa Pátek, Sylva Pátková, 
Martin Pelikán, Tomáš Pešek, Anna Pospíši-
lová, Tomáš Rozmarin, Andrea Stehlíková, 
Alice Trojanová

Ateliér V Podloubí do 30. 4. v pracovní dny 9–12, 14–16 hodin.

Výstava potrvá do 29. 4. 2011 v před-
sálí kina Jupiter club. Srdečně zvou 

místní rybáři a Jupiter club.

Pondělí 23. 5. 2011 v 19.30 ho-
din na velkém sále JC, vstupné: 
290 Kč, rezervace a prodej na prog. 
oddělení JC, tel.: 566 782 004, 
001, info 724 399 474. 
Vstupenky nutno vyzvednout 
do 13. 5. 
Změna programu vyhrazena.

Zábavný pořad se Zdeňkem Troš-
kou a Jaroslavem Suchánkem.

V pondělí 16. 5. 2011 v 19.30 hodin 
v kinosále JC, vstupné: 200 Kč. 
Rezervace a předprodej vstupe-
nek na prog. oddělení JC. Tel.: 
566 782 004, 001, info: 724 399 474. 
Vstupenky je nutné vyzvednout do 
6. 5. Změna programu vyhrazena. 

Neděle 8. 5. 2011 v 19.30 hodin na velkém sále JC.
Vstupné: 180 Kč, stolová úprava, rezervace a prodej na prog. oddělení JC, 
tel.: 566 782 004, 001, info 724 399 474. Vstupenky nutno vyzvednout do 
28. 4. Změna programu vyhrazena.

Do Velkého Mezi ř íč í př ijede 
21. června 2011 jedna z největších 
hvězd českého hudebního nebe. 
Lucie Bílá se představí v komorním 
koncertu za doprovodu klavíristy 
Petra Maláska. Představení, které 
vyprodává sály po celé zemi, má 
výjimečnou atmosféru.
„Budu se snažit dát lidem to, pro 
co si přijdou. Repertoár máme 
barevný, veselý, dojemný, vybra-
ný především z lásky k hudbě ale 
i k divákům,“ slibuje Lucie Bílá. 
Diváci se mohou těšit na večer plný 
známých hitů a nebyla by to Lucka 
se svým osobitým humorem, aby 
nepřidala i pár historek a vtípků.
,,Když se lidé smějí, je to pro mě to 
největší ocenění,“ říká Lucie Bílá. 

Druhým rokem dává více přednost koncertům v menších sálech před 
velkými stadiony. Je tak blíž publiku a užívá si uvolněnou atmosféru 
představení, kdy do poslední chvíle netuší, o čem bude svým divákům 
vyprávět. Lucie Bílá vystoupí v Jupiter clubu v úterý 21. června 2011 
od 19.30 hodin. Vstupenky můžete zakoupit v Jupiter clubu na pro-
gramovém oddělení JC, tel.: 566 782 004, 001. Rezervace vstupenek 
možná, nutno je vyzvednout týden od rezervace. Cena vstupenek 500  
– 990 Kč. Případné dotazy a informace na tel.: 724 399 474.     -zh-

(sestry Rozmarinovy)
výstavní síň Jupiter clubu 
v pracovní dny 8–16 hodin, do 
29. 4. 2011.

prodejní výstava obrazů

Meziříčská 109, Křižanov

výstava keramiky
Báry Štěpánkové

a obrazů
Mgr. Pavly Kantorové

výstava potrvá do poloviny 
května

v prostorách školy a DS Březejc, od 8 do 16 hodin.

Finančně podpořeno krajem Vysočina 
v rámci projektu „Zdravě na Březejci“

Programové oddělení, tel.: 566 782 004 – 5, přijímá rezervace 
míst na divadelní předplatné Horáckého divadla v Jihlavě na 
sezonu 2011/2012 – celkem 6 představení.
Představení zařazená do abonentního cyklu:
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU – Ray Cooney, překlad Břetislav 
Hodek
AMADEUS – Peter Shaffer, překlad Martin Hilský
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI – Betty Comden a Adolph Green, překlad Vojen 
Drlík a František Zacharník
SOUDNÉ SESTRY – Terry Pratchett – Stehen Briggs, překlad Jan 
Kantůrek
TERASA – Jean – Claude Carriere, překlad Michal a Matylda Láz-
ňovských
LUCERNA – Alois Jirásek. 
Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí v průměru 702 Kč 
(možnost uplatnění dalších slev, např. studenti, důchodci, ZTP atd). Zájem-
ci o předplatné se mohou nahlásit do 10. května 2011. Změna programu 
vyhrazena.                                                                                       -prog-

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje

5. ročník EFF
Velké Meziříčí 5.–12. 6. 2011

(Z mnoha přednášejících vystoupí také 
Jan Burian, Václav Bělohradský, 
Tomáš Sedláček, Michael Hauser, 
Marek Orko Vácha, Juraj Kaman a další.)
Přednášky jsou doplněny i kulturním programem – divadelní a fil-
mová představení, autorské čtení (Michal Viewegh) a výstavy…
Pod robný prog ram fes t iva lu p ř i neseme v p ř í š t ích č í slech. 
www.festivalfilosofie.webnode.cz. Změna programu vyhrazena.

-red-

Autorky obrazů na zdařilé vernisá-
ži v neděli 10.4.     Foto: Iva Horká

Realitní kancelář Reality Vysočina Velké Meziříčí
váz zve na výstavu obrazů a fotografi í Bořivoje Pejchala

Výstava potrvá do 29. dubna 2011 v prostorách
domu čp. 4 (v patře) na Náměstí ve Velkém Meziříčí.

Otevřeno v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Výstava fotografií

ve vestibulu kina Jupiter club od 16. do 31. 5. 2011.

Nenechte si ujít vystoupení Kučerovců
Pro ty, co Kučerovce neznají, uvádím některé informace. Vokálně-in-

strumentální skupina Kučerovci vznikla v roce 1946, tehdy pod názvem 
Philipines Hawaians. V 60. letech to byly jedny z největších celebrit ve 
střední Evropě. Kučerovci dokázali 3× po sobě vyprodat Lucernu, na 
zahraničním turné uskutečnit 94 vystoupení za 1 měsíc nebo přivést na 
stadion v Lodži v Polsku přes 100 tisíc návštěvníků. Jejich hity jako Ave 
Maria, Cucurucucu, O pelu, Rege Rege, Tu solotu atd. nechyběly v žádné 
české rodině. Kapela, jako žádná jiná, dokázala milionům lidí několika 
generací přinášet chvíle krásy a pohody. Na svém kontě má miliony pro-
daných desek nejen v Evropě, ale i např. v Japonsku či bývalém Sovětském 
svazu. Kučerovci hrají již 65 roků. Jejich repertoár tvoří písně severní 
a latinské Ameriky, Polynesie, Hawaie, Tahiti a Indonésie. Byla to první 
kapela u nás, která v 60. letech měla ve svém repertoáru i americké coun-
try písně. Kučerovci se svou originalitou, výjimečností, pozoruhodnou 
historií i uměleckou kvalitou stali legendou v dějinách české populární 
hudby. Jejich písně evokují harmonii, pohodu a krásu. Proto si jejich vy-
stoupení v Jupiter clubu dne 8. 5. 2011 nenechte ujít. Zcela jistě nebudete 
litovat.                                                                               Pavel Abeska

Foto:Foto:
ing. Antoním Havláting. Antoním Havlát
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MSDD
Starší dorost

SK Rostex Vyškov – FC VM 2:2 
(1:1)
Střelci: Galia (2.), Lička (63.) – Ko-
zuň (23.), Polák (72.). Rozhodčí: 
Sedláček – Navrátil, Horváth. Di-
váci: 60. Karty: žlutá – Prchal (45.). 
Sestava: Pöpperl – Polák, Štefka, 
Jahoda, Pospíšil – Malec – Kozuň 
(75. Láznička), Prchal, Smejkal, 
Kameník (85. Hejtmánek) – Liška.
Zápas s Vyškovem se hrál pro nás ne-
tradičně v neděli, ale za velmi krás-
ného fotbalového počasí. Soupeř byl 
před utkáním na druhém místě v ta-
bulce, takže byl jasným favoritem.
Domácí Vyškov svoje papírové 
předpoklady favorita potvrdil hned 
v úvodu utkání. Ve druhé minutě 
David Kameník nechal lehce projít 
po pravé straně domácího záložníka, 
a ten předpisově naservíroval míč na 
penaltu Gáliovi, jenž prostřelil bez-
mocného brankáře Pöpperla. I přes 
tento famózní vstup domácích do 
utkání se naši hráči nepoložili, ale 
začali pomalinku vyrovnávat hru. 
V 8. minutě po chybě Smejkala nás 
podržel náš brankář. Ve 12. minutě 
zlikvidoval pěknou akci domácích 
Štefka. Ve 23. minutě přišla naše 
krásná akce po pravé straně na 
jeden dotek s následným krásným 
přenesením hry Matěje Prchala na 
Kozuně, který si míč zpracoval, 
technickou střelou přeloboval do-
mácího brankáře Holáska a srovnal 
na 1:1. Ve 30. minutě po chybě 
domácí obrany se dostal do šance 
Smejkal, ale těsně minul branku. 

O minutu později nás po špatném 
odkopu Poláka podržel opět Pöp-
perl. Ve 36. minutě opět výborně 
zasáhl náš brankář. Ve 41. minutě 
spálil tutovku po vlastní akci Liška.
Ve druhém poločase byli na za-
čátku opět aktivnější domácí. 
Dobře kombinovali a my ještě lépe 
bránili a presovali. V 60. minutě 
si na parádně kopnutý rohový kop 
Lišky naskočil Eda Smejkal, ale 
těsně minul břevno domácí branky. 
V 63. minutě předvedli domácí 
akci na jeden dotek jak z učebnice 
a na konci byl gól z kopačky Ličky. 
Naši kluci opět nic nevzdali, i když 
domácí byli lepším týmem, a po 
zahrání standardní situace srovnal 
skóre v 72. minutě Polák. V 76. 
minutě musel vystřídat zraněný 
Kozuň, místo něj přišel na hřiště 
bojovník J. Láznička, který výbor-
ně zahrál na pravé straně zálohy. 
Domácí tým ještě v 76. minutě 
nastřelil tyčku naší branky.
Zápas výborně odpískal rozhodčí 
Sedláček i pomezní rozhodčí. Takto 
poctivě odmávané ofsajdy jen při-
spěly ke kvalitnímu utkání. Domácí 
byli lepším týmem, ale naši kluci 
svou bojovností a dobrým „pres-
singem“ si bod zasloužili.   -ls,sme-

MSDD
Mladší dorost

SK Rostex Vyškov – FC VM 1:1 
(0:1)
Střelec: 4. Nápravník. Rozhodčí: 
Navrátil; bez žk; diváci 40. Sestava 
FC VM: Řeháček – Rosický, Štef-
ka, Komínek, Procházka – Bárta, 
Nápravník, Láznička, Bradáč – 

Zsihovics (55. Benda), Hejtmánek 
(59. Ostrý M.)
Začátek zápasu měl překvapivý 
průběh. Hosté začali nebojácně a už 
ve 4. min. šli do vedení brankou 
Nápravníka. V dalších minutách 
favorizovaní domácí zatlačili hosty 
před jejich šestnáctku a přišli jejich 
velké příležitosti. V té době velko-
meziříčský tým držel nad vodou 
skvělý brankář Řeháček, který 
chytil čtyři stoprocentní šance. Až 
ke konci poločasu se našim hráčům 
podařilo vymanit z tlaku domácích. 
I ve druhé půli měli Vyškovští pře-
vahu, ale žádnou velkou šanci si už 
nevytvořili, přesto se jim podařilo 
vyrovnat z nevinně vypadající akce 
a pravděpodobného ofsajdu. Hosté 
mohli strhnout vedení na svou stra-
nu 10 min. před koncem, ale Benda 
sám před brankářem ho nadvakrát 
nedokázal překonat. Závěr zápasu 
velkomeziříčští hráči dobře taktic-
ky odehráli na polovině Vyškova, 
a proto si odvážejí překvapivý, ale 
zasloužený bod.                      -kol-

MSŽD
Starší žáci

FC VM B – Sokol Radostín n. O. 
8:1 (2:1)
Střelci: 2. a 48. Chalupa, 16. a 70. 
Hlávka, 43. Liška P., 53., 58. a 59. 
Horký. Sestava FC VM: M. Kučera 
– Heto, Bačák, Hlávka, J. Minařík 
– Horký, Chalupa, Singer, Liška 
P. – Procházka, Nevídal. Do hry 
zasáhli: Hybš, Prchal.
Domácí hráči měli po přídělu v Hro-
tovicích minulý týden co napravo-
vat. Reparát se však podařil a naši 

Pavel Halas mladší je Čech žijící a pracující v Anglii. Fandí sportu, 
sleduje dění v něm a sám je aktivním sportovcem a hokejovým rozhod-
čím. Pro čtenáře týdeníku Velkomeziříčsko a hlavně fotbalové fanoušky 
připravil článek Proč je pro Angličany fotbal náboženstvím? o kolek-
tivní hře zvané fotbal (z anglického football, foot = noha a ball = míč) 
nebo také kopaná, která ovládla doslova celý svět, ale jejím domovem 
zůstává Anglie.

(Pokračování z minulého čísla.)

Chuligánství se nevyplácí
Zbývá hodina do zápasů, okolo stadionu proudí červená vlna liver-

poolských fanoušků, kteří se pomalu přesouvají na stadion, kde je čeká 
další posilnění před zápasem. Fanoušci Manchesteru United jsou vedeni 
v kordonu policistů z autobusové zastávky kousek od stadionu, protože 
zápas je považován za rizikový. Vše se obchází bez násilí. Nejsou k vi-
dění žádné potyčky s policií, které je kolem stadionu jen omezený počet 

(kolem 60 členů). Někteří z nich jsou na koních (hlavně ženy) a odlehčují 
vyhrocenou atmosféru vtipem a důmyslností. Spousta fanoušků si fotí 
policii. Ta to bere v naprostém klidu, což mě velmi zarazilo.

V České republice by rozjařený fanda asi přišel o fotoaparát a místo 
zápasu strávil odpoledne ve společnosti strážců zákona. Na druhou stranu, 
anglický fanoušek si nedovolí jakkoliv vystupovat proti policistům. Lístky 
na zápas jsou jen na jméno. Na stadionu nejsou žádné ploty oddělující 
hřiště od fanoušků. Na reklamních panelech u hřiště stojí nápis: Překro-
čení tohoto bodu je rasismus, trestný čin a útok na veřejného činitele. 
Pokud se najde odvážlivec, který vběhne na hřiště, tak se už na zápas 
v Anglii nedostane.

S blížícím se výkopem se domácí fanoušci přesunují z útrob stadionu, 
kde popíjejí alkoholické i nealkoholické nápoje, do hlediště. Tady je za-

V pondělí 18. dubna uspořádali 
učitelé tělesné výchovy Základní 
školy Oslavická Velké Meziříčí již 
tradiční sportovní akci pro žáky 
a žákyně pátých až sedmých tříd 
školy.
Celkem patnáct dívek a dvacet 
devět chlapců předvádělo svoje 

skokanské dovednosti a možnosti.
Největší překonanou výškou se 
může pochlubit mezi dívkami Ro-
mana Doležalová, která překonala 
laťku ve výšce 123 cm. V kategorii 
chlapců nejlepšího výkonu soutěže 
138 cm dosáhl vítěz šesťáků Martin 
Mezhlumyan.

Výsledky:
Kategorie dívky 

5. třídy:
1. Běhounková

Eliška 
120 cm

2. Štěpánková
Veronika 
111 cm

3. Dvořáková
Jana 
105 cm

Kategorie dívky 
6. třídy:

1. Očenášková
Tereza

 120 cm
2. Milotová

Alena 
100 cm

3. Zezulová
Denisa 
100 cm

Kategorie dívky 
7. třídy:

1. Doležalová
Romana 
123 cm

2. Kačírková
Gabriela 
108 cm

3. Bačová
Soňa 
105 cm

Kategorie chlapci 
5. třídy:

1. Bureš
Vladimír 
117 cm

2. Jágrik
Adam 
111 cm

3. Doležal
Tomáš 
108 cm

Kategorie chlapci 
6. třídy:

1. Mezhlumyan
Martin 
138 cm

2. Vlach
Dominik 
123 cm

3. Sedláček
Karel 
117 cm

Kategorie chlapci 
7. třídy:

1. Hýl
Petr 
135 cm

2. Smažil
Pavel 
129 cm

3. Starý
Ivo 
129 cm

-záv-

hráči vyprovodili oslabené hosty 
s pořádnou nadílkou. Hned ve 2. 
min. Chalupa vystřelil z hranice 
velkého vápna 1:0. Srovnání hostů 
přišlo nečekaně ve 13. min., kdy 
po rohu vlivem špatné komunikace 
domácích obránců a brankáře skon-
čil Tomanem kopnutý roh přímo 
v brance. Škoda. Naštěstí odpověď 
přišla záhy, když si na dobře kopnutý 
roh Chalupy naběhl Hlávka a jeho 
hlavička skončila brankou. Po zby-
tek prvního poločasu se již nic zají-
mavého nestalo. Hosté se dostávali 
pouze sporadicky na útočnou polo-
vinu a domácím k ohrožení hostující 
branky chyběla větší přesnost při 
zpracování míče a kombinaci.
Jestliže dění v prvním poločasu 
dávalo hostům aspoň teoretickou 
naději na zisk nějakého bodu, tak 
ta pohasla záhy v poločase druhém, 
kdy na hřišti již dominovalo pouze 
jedno mužstvo. Nejprve Liška krás-
nou střelou z hranice velkého vápna 
zvýšil ve 43. na 3:1, a když o 5 min. 
později po Liškově střele Chalupa 
dorážel na 4:1, nebylo pochyb, že tři 
body zůstanou doma. To však v po-
dání domácích nebylo zdaleka vše. 
V rozmezí 53.-59. min. totiž Horký 
zkompletoval hattrick a konečné 
skóre 8:1 stanovil Hlávka po roho-
vém kopu Chalupy. Nutno dodat, 
že několik až 100 % šancí zejména 
v podání Singra zůstalo nevyužito. 
Pochvalu za předvedený výkon za-
slouží všichni hráči a nezbývá než 
doufat, že trochu toho střeleckého 
prachu si nechali i na příští týden 
do Náměště.                                -kli-

kázané konzumovat jakékoliv nápoje a jídlo. Občerstvení je otevřené jen 
před zápasem a o poločase. Nápoje se prodávají bez otevíracích vršků, 
aby nedošlo k vhazování předmětů na hrací plochu.

Než hvězdy začnou hrát, 
diváci se dostávají do varu

Na hřišti se rozcvičují hráči a intenzita hluku se neskutečně stupňuje. 
Zní chorály na oslavu jak trenéra Dalglishe, který se po dvaceti letech 
vrátil na lavičku domácích a získal zatím poslední titul pro Liverpool před 
více než dvěma dekádami, tak i chorály proti rivalům z Manchesteru. 
Jakékoliv snažení příznivců Manchesteru, které dělí od liverpoolských jen 
dvoumetrová plachta položená na sedačkách, okolo níž sedí pořadatelé, 
kterých je rozmístěno čtyři sta uvnitř stadionu, je okamžitě utnuto domácí-
mi příznivci. Obě skupiny na sebe pokřikují, ukazují navzájem nepřátelská 
gesta, ale nikdo si nedovolí po nikom nic hodit nebo se snažit zaútočit. 
Byl by okamžitě vyveden ze zápasu a obžalován z výtržnictví.

Deset minut před zápasem se hráči vracejí 
z rozcvičky do šaten, kde je čeká poslední pří-
prava před utkáním. Hlediště je narvané, hlasatel 
vyvolává sestavu hostů, kterou přeruší pískot 
domácích příznivců. Poté přijde na řadu sestava 
domácích, kde se naopak každému hráči dostane 
aplaus. Zbývá pár minut do výkopu a hráči při-
chází za bouřlivého aplausu z tunelu na hřiště. 
Před vstupem na trávník se většina hráčů Liver-
poolu dotkne cedule s nápisem „Toto je Anfi eld“ 
(název stadionu), který zároveň se zpěvem klubo-
vé hymny slouží k zastrašení hostujících hráčů. 
Při hymně „You’ll never walk alone“ (Nikdy 
nepůjdeš sám) všichni fanoušci vstanou, zvednou 
šály a z plných hrdel zpívají. Neskutečný rámus, 
atmosféra je naprosto dech beroucí.

Zápas provázejí emoce
Liverpool se v prvním poločase dostává do 

dvougólového vedení, které zařídil Dirk Kuyt. Po 
obou gólech se v hledišti strhává šílenství, které 
pomáhá hráčům ze sebe dostat co nejlepší výkon. 
Tempo zápasu je zběsilé. Během první půle 
není chvilka, kdy by někdo nezpíval. Fanoušci 
Manchesterů zpívají ‚Liverpool, vy nejste už 
slavní‘, což domácí část hlediště „ocení“ bučením 
a vzápětí spustí: „Váš trenér měl pravdu, vaši fa-

noušci jsou tragičtí.“ Po gólech Liverpoolu domácí fanoušci nepustí jejich 
soupeře v hledišti skoro ke slovu. Mnohokrát se ozve: „Liverpool, my tě 
milujeme, Liverpool, my tě milujeme, ohhh Liverpool, my tě milujeme.“

Po výborné první půli vyprovodí hráče ze hřiště obrovský aplaus a fa-
noušci jdou rychle doplnit zásoby pitného režimu. Ve druhé půli přidá 
Liverpool třetí gól, kterým završil hattrick Dirk Kuyt a hledištěm se opět 
nesou oslavné chorály až do doby, kdy zazní konečný hvizd rozhodčího 
a stadionem se valí nadšení a radost z výhry domácích. Na konci zápasu 
celý stadion zpíval trenérovi Liverpoolu Dalglishovi „Šťastné naroze-
niny“. Dalglish se dožil šedesáti let dva dny před zápasem. Na českých 
stadionech by se dočkal třeba po nevydařeném zápasu diváckého pokřiku: 
„Tréner ven!“

Pavel Halas ml. (Pokračování příště.)

Proč je pro Angličany fotbal náboženstvím?

Pavel Halas ml.                           
Foto: archiv týdeníku Velkomeziříčsko
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FOTBAL

HÁZENÁ MLÁDEŽ

SPORTOVEC VYSOČINY 2010

FOTBAL KRAJSKÁ SOUTĚŽ FOTBAL OKRESNÍ PŘEBOR

MSD sk. D
FC VM – SK Rostex Vyškov 0:0
Rozhodčí: Jahoda – Onešík, Tě-
šina. Delegát Kundelius. Diváků 
385. ŽK: 0:1 (80. Hodinář). Bez 
vyloučení. Sestava domácích: 
Kruba – Mucha Z., Večeřa, Souček, 
Krejčí – Dufek, Pokorný, Berka, 
Němec (88. Veselý), Netrda – Ďu-
rica (63. Jaroš). Trenér Milan Volf. 
Sestava hostí: Kopáček – Pospíšil, 
Bárta, Hodinář, Kollár M. – Palla 
(66. Sigmund), Žoček Martin (60. 
Kropáček, 76. Hradil), Maruška, 
Hirsch, Žoček Miloš – Lička. Tre-
nér Valdemar Horváth.
Ve slunečném dubnovém dopoledni 
se na stadionu U Tržiště hrála od 
prvních minut urputná, takticky 
svázaná bitva, jíž ovšem nechyběla 
fotbalovost. Jako první se v úvodu 
po křídelním průniku Pally osmělili 
hosté, jeho nebezpečná přízemní 
přihrávka ovšem nenašla adresáta. 
Podobně se ve 26. minutě vedlo i do-
mácím, Dufek však svým centrem 
jen napálil spoluhráče Ďuricu, aniž 
ten měl šanci zareagovat. O chvíli 
později přišly ještě zajímavější šance 
– nejdříve nakopnutý míč Vyškova 
propadl k uvolnivšímu se Hirschovi, 
který ovšem z boku netrefi l zařízení 
a posléze si hosté pro změnu málem 
sami vstřelili „vlastence“, po velko-
meziříčském rohu je však zachránil 
spolehlivý gólman Kopáček. Do 
kabin se tudíž o půli šlo, aniž nastala 
jakákoliv změna skóre.
Po přestávce přitlačili zejména 
domácí, z čehož rezultovala jejich 
nejvyloženější příležitost v zápase. 
Po pohotovém dlouhém autu Dufka 
postupoval sám na Kopáčka domácí 
Němec, jeho střela však našla jen 
náruč gólmana Vyškova. Pak přišly 
ještě tradičně nebezpečné Netrdovy 
centry, hlavičkující Z. Mucha a Z. 
Večeřa však mířili mimo, respekti-
ve znovu do Kopáčkových rukavic. 
Poslední slovo v utkání měli nako-
nec hosté – nejdříve jedovatě pálil 
z dálky Miloš Žoček a v samém 
závěru pak přišla tutovka střídají-
cího Hradila, i s ní si však domácí 
brankář Kruba bleskurychlým 
zákrokem poradil. Body se tudíž 
se závěrečným hvizdem rezolutního 
sudího Jahody vcelku po zásluze 
dělily. Ačkoliv branka nepadla, 
neviděli diváci ve Velkém Meziříčí 
rozhodně špatný zápas.
Kouč A týmu mužů Milan Volf 
výkon svých svěřenců pochválil: 
„Od samého začátku se hrál tak-
tický fotbal. Nikdo z našich hráčů 
raději neriskoval, držel si svoji 
pozici, a tím jsme Vyškov nutili 
k nákopům, které jsme spolehlivě 
sbírali. V prvním poločasu se proto 
hrál fotbal bez vzruchu a šancí, 
ovšem s vysokým nasazením a dis-
ciplínou. Do 70. minuty druhého 
poločasu hra probíhala stejně 
poločasu prvního, ale pak jsme za-
čali mít navrch a vytvářet si i šance 
a ‚závary‘ před brankou hostí. Ty 
největší měli Laďa Němec po rych-
le vhozeném autovém vhazování 
Jardy Dufka, kdy dle mého názoru 
vystřelil zbytečně brzy a hostující 
brankář střelu chytil, a druhá byla 
těsně před koncem, Zdeněk Mucha 
nedosáhl na výborný centr Jardy 
Dufka. V poslední minutě se ukázali 
i hosté, když po krásném obtočení 
se kolem našich obránců trefi l stří-
dající útočník břevno naší branky. 
Remíza je asi spravedlivá. Jsem 
rád, že jsme konečně neobdrželi 
branku. S dnešním výkonem hráčů 
jsem spokojen.“                     -kre-
 1. Vyškov 21 11 4 6 36:20 37
 2. RSM Hodonín 21 10 6 5 34:20 36
 3. Vikt. Otrokovice 21 10 3 8 37:27 33
 4. Rosice 21 9 4 8 33:24 31
 5. Pelhřimov 21 8 7 6 34:30 31
 6. Žďár n. Sáz. 21 8 6 7 37:26 30

 7. Velké Meziříčí 21 8 6 7 29:33 30
 8. Třebíč 21 6 11 4 26:20 29
 9. Vrchovina 21 8 5 8 17:17 29
10. Tasovice 21 8 5 8 33:36 29
11. Sparta Brno 21 7 7 7 20:22 28
12. DOSTA Bystrc 21 7 7 7 23:36 28
13. Konice 21 5 8 8 28:34 23
14. Blansko 21 6 4 11 22:38 22
15. Napajedla 21 4 8 9 25:33 20
16. Uherský Brod 21 5 5 11 15:33 20

I. A tř. sk. B
FC VM B – Ježek Rantířov 1:1 
(1:1)
Střelci: 3. Střecha – 16. Vacek. 
Sestava domácích: Invald – Neto-
lický, Halámek, Střecha, Mucha 
O. – Smejkal (46. Ďurica), Vítek, 
Jedlička, Bouček – Veselý (86. 
Simandl), Kaminaras. Rozhodčí: 
Tesař – Kalina, Křen. Diváků 70.
Domácí diváci se na stadionu U Tr-
žiště skropeném nedlouho předtím 
krátkou přeháňkou pomalu ani 
nestihli usadit a už se mohli spolu 
s hráči Benfi ky radovat. Na Jed-
ličkův rohový kop si totiž naskočil 
Střecha a poslal hned ve třetí minutě 
přesnou hlavičkou velkomeziříč-
skou rezervu do vedení. Jenomže 
brzké vedení nedalo domácím 
barvám klid, ale přímo je naprosto 
kontraproduktivně uvrhlo do chaosu 
a letargie. Není proto divu, že hosté 
se brzy chopili iniciativy, ze které 
rezultovaly vyložené šance. Ta prv-
ní ještě brankou neskončila, druhá 
však už ano. Po chybě u postranní 
čáry se míč dostal před velký čtve-
rec, střelu Oberreitera ještě Invald 
kryl, stejně jako první dorážku 
Vacka, na tu druhou už však byl 
krátký a začínalo se znovu. Po celý 
zbytek první půle pak byl Rantířov 
jasně lepší, a i když už neměl mnoho 
vyložených šancí, dalo se v jeho 
pojetí alespoň hovořit o hře „á-tříd-
ní“ úrovně. To samé už bohužel 
neplatilo o domácích, kteří se i přes 
nespornou snahu utápěli v nepřes-
nostech, alibismu a individuálních 
chybách. Za všechno hovoří fakt, že 
jejich druhou střelu směřující mezi 
tyče brankáře Rantířova Šeredy vy-
slal (po té úvodní gólové) až ve 44. 
minutě Bouček. Jeho kolega Invald 
se v domácí „svatyni“ zapotil o po-
znání více. Snad jen jediného Vítka 
lze za výkon v prvním poločase 
„jakž takž“ pochválit.
Po poločasové rozpravě a příchodu 
Ďurici se výkon Benfi ky zřetelně 
zlepšil. Převzala aktivitu, po přesu-
nu na kraj záložní řady se lépe roze-
hrál Kaminaras, který právě prvně 
jmenovanému hezky přihrával do 
slibné příležitosti, kdy k zakončení 
do prázdné branky chyběl „půlmet-
řík“. Dařily se i nadějné průniky 
Boučka, jeho střelám i fi nálním při-
hrávkám ale chyběla přesnost. A tak 
se po sympatické avšak neškodné 
třicetiminutovce domácích znovu 
v závěru dostal ke slovu Rantířov 
– nebezpečně střílel Oberreiter 
a v samém závěru selhal ve vyložené 
šanci Vaněk. Obě mužstva se tudíž 
rozešla smírně, s čímž domácí bohu-
žel nesmějí být (zejména vzhledem 
k děsuplnému „maglajzu“, který 
předvedli mezi 3. a 45. minutou) 
ani trochu nespokojeni. Pokud chce 
Benfi ka pomýšlet na úspěch v „ma-
lém derby“, jenž ji čeká za týden na 
horké půdě Budišova, musí mít její 
výkon úplně jiné dimenze.       -kre-
 1. Čáslavice-Sádek 18 15 1 2 52:20 46
 2. Kouty 18 9 7 2 43:21 34
 3. Hartvíkovice 18 9 6 3 33:19 33
 4. V. Meziříčí B 18 7 7 4 25:17 28
 5. Náměšť-Vícenice 18 8 3 7 34:34 27
 6. Rantířov 18 8 2 8 38:39 26
 7. Stonařov 18 7 3 8 21:31 24
 8. Třešť 18 6 5 7 30:32 23
 9. Bohdalov 18 6 4 8 36:34 22
10. Křoví 18 6 4 8 42:44 22
11. Budišov-Nárameč 18 5 3 10 38:53 18
12. Rapotice 18 5 2 11 39:50 17
13. Přibyslavice 18 4 5 9 28:39 17
14. Bedřichov 18 2 6 10 26:52 12

Nejlepší tělesně handicapovaný 
sportovec kraje Vysočina je 

z Velkého Meziříčí.
Na zámečku v Polné u Jihlavy pro-
běhlo 20. dubna slavnostní vyhlášení 
sportovců kraje Vysočina. Vyhláše-
ní krajské ankety se konalo za pří-
tomnosti hejtmana Vysočiny Jiřího 
Běhounka, předsedkyně Poslanecké 
sněmovny Miroslavy Němcové 
a předsedy Senátu Milana Štěcha.
Tohoto 9. ročníku se zúčastnila 
i trojice nominovaných z Handi-
cap Sport Clubu Velké Meziříčí 
– Michaela Charvátová, Bohumír 
Dvořák a Ivoš Smolík.
První místo a titul nejlepšího 
sportovce kraje Vysočina v kate-
gorii handicapovaných si odvezla 
Michaela Charvátová z Vídně za 
výkony v atletice a curlingu (viz 
foto vpravo).

Mediálním partnerem HSC VM je 
týdeník Velkomeziříčsko.

Text a foto: Jiří Charvát
Výsledky ankety Sportovec Vy-

sočiny 2010
Sportovní osobnost kraje – Martina 
Sáblíková, rychlobruslařka
Sportovec roku, dospělí – Jan Koty-
za, KK PSJ Jihlava, kuželky
Kolektiv roku – JPK Axis, Jihlava, 
plavání
Trenér roku – Pavel Svoboda, 
TJ Spartak Třebíč, atletika
Zdravotně handicapovaný sporto-
vec roku – Michaela Charvátová, 
Velké Meziříčí, curling, atletika
Mládež do 15 let – Vojtěch Simbar-
tl, JPK Axis Jihlava, plavání
Senior roku – Jaromír Pospíšil, 
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, 
orientační běh

Zdroj: www.kr-vysocina.cz

I. B třída mužů skupina B
Rozsochy – Bítovčice 0:3
Vrchovina B – Jakubov 1:1
Štěpánov n. S. – Žďár n. S. B 1:1
Herálec (ZR) – Mohelno 4:2
Měřín – Šebkovice 2:2
Střelci: 17. Tvrdík (PK), 37. Šoukal 
– 75. P. Kotečka, 93. Erbl. Rozhodčí: 
Kůrka. ŽK: 0:0. ČK: 1:1 (70. Matou-
šek – 70. Durda). Diváci: 150. Polo-
čas: 2:0. Měřín: Sysel – Matoušek, 
Panáček (77. Coufal), Chaloupka, 
Doležal – Krutšnajder (90. Robot-
ka), Šoukal, Fazekaš (70. Letmajer), 
Tvrdík – Sýkora, Kružík.
Křižanov – Želetava 0:1
Střelec: 33. T. Vrbka. Rozhodčí: 
Mareš. ŽK: 3:1. Diváci: 80. Polo-
čas: Křižanov: P. Bajer – Invald, 

Střecha, Pálka, Burian – Hladík, 
Nobicht, Horníček, Petr – Trnka, 
Král (72. Kaštan).
Studenec – Borovina-Opatov 1:2
 1. Štěpánov n. S. 18 12 2 4 52:27 38
 2. Žďár nad S. B 18 11 5 2 37:23 38
 3. Herálec (ZR) 18 9 2 7 43:35 29
 4. Želetava 18 9 1 8 39:35 28
 5. Měřín 18 7 6 5 34:26 27
 6. Rozsochy 18 7 4 7 29:25 25
 7. Studenec 18 8 1 9 36:33 25
 8. Vrchovina B 18 7 4 7 21:31 25
 9. Borovina-Opatov 18 7 3 8 29:39 24
10. Jakubov 18 6 4 8 25:24 22
11. Mohelno 18 6 3 9 26:34 21
12. Křižanov 18 6 3 9 24:36 21
13. Bítovčice 18 5 4 9 26:37 19
14. Šebkovice 18 4 2 12 25:41 14

Zdroj: www.fotbal.cz

Mladší a starší žáci vítězně
Jihomoravská liga mladší žáci
Sokol Sokolnice – Sokol VM 6:12, 
3:26 (1:17), nájezdy 5:7
I přes problémy se sestavou, ve které 
trenéři nemohli počítat hned s trojicí 
zkušených hráčů, dostali příležitost 
ukázat svoje umění nadějní mini-
žáci. A ti svoji úlohu zvládli velice 
dobře. Souboj osobních obran jsme 
i přes časté vylučování zvládli 
s přehledem, podobně jsme si vedli 
i v dalších částech. Dobrá obranná 
hra a rychlé útoky znamenaly luxus-
ní náskok již do poločasu. V tomto 
směru si výborně vedlo duo Blaha 
– Janíček. Ve velice dobrém světle 
se prezentoval Dominik Buchta.
Hráli: Macoun Filip – Blaha Tomáš 
(18), Janíček Martin (13), Drápela 
Vojtěch (5), Buchta Dominik (1), 
Pažourek Tomáš (1), Svoboda Voj-
těch, Babáček Kamil, Kratochvíl 
František.
Trenéři ing. Šidlo L., Janíček M.

Jihomoravská liga starší žáci
Sokol Sokolnice – Sokol VM 
14:22 (9:13)
I přes fyzickou převahu soupeře 
dokázali naši hráči svoji herní kva-

OP mužů II. třída
Bobrová – Rovečné 5:0 (4:0)
Branky: Ambrož Petr 2, Šindler 
Tomáš, Ptáček Jaroslav, Zalaba Jan; 
Rozhodčí: Beneš Jaroslav, Stehlík 
Rudolf, Mička Adam; ŽK: 1:1
Ujčov – Vír 1:1 (1:1)
Branky: Kankovský Vladimír – 
Matuška Marek; Rozhodčí: Rosický 
Pavel, Juda Jaroslav; ŽK: 0:1
Nedvědice – Nová Ves B 3:4 (0:2)
Branky: Šikula Roman 2, Doušek 
Jakub – Puchýř Bohumil 2, Nečas 
Jan 2; Rozhodčí: Soukup Jiří, Mareš 
Ondřej; ŽK: 0:1
Rad. Svratka – V. Bíteš B 2:0 (1:0)
Branky: Kříž Pavel, Pekárek Mi-
roslav; Rozhodčí: Novák Vladimír, 
Bula Nikola; ŽK: 0:2

Radostín – Bystřice B 3:4 (2:2)
Branky: Promberger Jaroslav, Ber-
ka Stanislav, Kozel Josef – Hulák 
Martin 2, König František, Špatka 
Radek; Rozhodčí: Vidlák Karel, 
Rotkovský Petr
 1. Bystřice B 18 12 2 4 48:24 38
 2. Bory 17 11 2 4 45:23 35
 3. Rad. Svratka 18 10 5 3 46:26 35
 4. Radostín 18 10 4 4 46:31 34
 5. Nedvědice 18 11 1 6 47:34 34
 6. Nová Ves B 18 9 3 6 42:28 30
 7. Svratka 17 7 2 8 27:32 23
 8. Rovečné 18 6 2 10 23:38 20
 9. V. Bíteš B 18 6 2 10 27:50 20
10. Bobrová 18 5 4 9 26:33 19
11. D. Rožínka 17 5 2 10 26:29 17
12. O. Bítýška 17 5 2 10 22:40 17
13. Ujčov 18 4 4 10 27:36 16
14. Vír 18 4 3 11 20:48 15

Zdroj: www.fotbal.cz

litu. Od úvodních minut se dařilo 
dodržovat stanovené taktické úko-
ly. Úvodní vedení domácích jsme 
zlepšenou útočnou hrou postupně 
„dotáhli“ a v samotném závěru 
poločasu se ujali vedení. Ani po 
přestávce jsme nic neubrali z důra-
zu a pohlednými útočnými akcemi 
vybojovali kolektivním výkonem 
cenné dva body. Absolutorium patří 
zejména brankáři Vojtěchu Drápe-
lovi. Sled branek: 3:1, 5:4, 5:7, 7:11, 
9:13, 12:16, 14:22
Hráli: Drápela Vojtěch – Blaha To-
máš (8/1), Pavliš David (5), Janíček 
Martin (5), Fiala Martin (4/1), Pa-
žourek Tomáš, Macoun Filip, Kla-
pal Vojtěch, Kratochvíl František. 
Trenéři Janíček M., ing. Šidlo L.
Žákyně stříbrné na mezinárod-

ním turnaji v Třebíči
Ve sportovní hale Spartaku Třebíč 
proběhl turnaj žactva za účasti 
německého týmu EBT Berlín. Náš 
celek, složený z hráček 1996-97, si 
vedl velmi dobře. Po snadných vý-
hrách nad domácími týmy, zástupci 
jihočeské házené a německým riva-
lem, jsme se v souboji o turnajové 
prvenství utkali s brněnským Tat-

ranem. Od úvodních minut se hrála 
vyrovnaná partie. Oboustranné 
množství šancí dokázaly likvidovat 
brankářky. Po změně stran jsme již 
nestačili zejména v obranné fázi 
a utkání tak mělo jasného vítěze.
Výsledky: Sokol VM – Spartak 
Třebíč A 11:6, – Jindř ichův 
Hradec 17:3, – Tatran Bohunice 
4:11, – EBT Berlín 12:2, – Spartak 
Třebíč B 16:6.

Pořadí:
1. Bohunice
2. Velké Meziříčí

3. Třebíč B
4. Třebíč A
5. EBT Berlín
6. Jindřichův Hradec
Hrály: Syptáková Veronika (1) – 
Janečková Denisa (14), Koudelová 
Eliška (13), Zezulová Kristýna (8), 
Sedláčková Klára (7), Kopečková 
Kateřina (6), Homolová Michaela 
(4), Doležalová Romana (3), Bačo-
vá Soňa (3), Koudelová Tereza (1). 
Trenér ing. Záviška.
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-

Jezdecký den v Meziříčku
V neděli 8. května 2011 pořádá Jezdecká Stáj Granus
Jezdecký den v Meziříčku

Zájemci o účast v soutěži mohou zasílat přihlášky na tel.: 
604 606 645, jezdecké závody jsou bez licencí, otevřené pro 
všechny věkové kategorie jezdců i různá plemena koní.
Přijďte s námi strávit příjemný májový den ve společnosti koní, 
všichni jste srdečně zváni.
Více info na www.jsgranus.blog.cz                                     –hh-

Program:
v 10 hodin začátek první skokové soutěže
1. parkur st. 70-80 cm
2. parkur st. 80-90 cm
3. parkur st. Z 
4. parkur st. ZL
5. vozatajský parkur, přehlídka chladnokrevných koní
6. následuje soutěž pro diváky




